
Polyuretanové pěny a lepidla

2-komponentní lepidlo vhodné pro konstrukční lepení hliní-
kových úhelníků eloxovaných nebo práškově lakovaných pro-
filů. Lepidlo je určeno pro výrobu hliníkových oken, dveří
a obložení. Produkt byl odzkoušen ústavem IFT-Rosenheim,
č. protokolu 50924109/1.
� vhodné do interiéru i exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +35 °C

Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

� tixotropní
� vysoká pevnost spoje
� otevřený čas cca 45 minut
� funkční pevnost po 6 hod / lze manipulovat s prvkem

Jednokomponentní silikonový tmel, vhodný pro konstrukční
lepení skla, kovu a dalších materiálů. Silikon má vynikající
adhezi na širokou škálu podkladů včetně smaltovaného a po-
koveného skla, lakovaného či eloxovaného hliníku, lakované
nebo nerezové oceli. Tmel je určený pro strukturální
zasklívání a lepení.

� aplikace od +5 °C do +40 °C

Přednosti:

� výborná přilnavost na široké spektrum podkladů
� velmi rychlé vytvoření povrchové slupky
� excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám
� nekorozivní systém vytvrzování

Pistolové 1–komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní
pevností a přilnavostí na celou řadu podladů. Lepidlo je třídy
D4 dle požadavků normy ČSN EN 204.
� vhodné do interiéru i exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +35 °C

Barva: béžová (po smíšení obou složek)

Přednosti:

� vysoká přídržnost k podkladu
� otevřená doba cca 8 minut
� pevnost v tahu 10 MPa
� plné vytvrzení po 24 hodinách

Kontaktní lepidlo určené pro kontaktní lepení fólií ME220
a ME210 zejména ve fasádních aplikacích k podkladům ze
dřeva, kovů, zdiva a mnoha dalším. Vytvořený spoj výtečně
odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, změnám teplot a je
vodotěsný.
� vhodné do interiéru i exteriéru.

� aplikace od +5 °C do +35 °C

Přednosti:

� excelentní odolnost vůči stárnutí
� pevný a elastický spoj
� dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě
� vysoká pevnost bezprostředně po aplikaci

Lepidlo AL rámů
Tmel pro strukturální zasklívání

PUR lepidlo na dřevo D4 Kontaktní fasádní lepidlo

Univerzální lepidlo s naprosto vyjímečnou přilnavostí na
velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se
používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo
vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých
prostupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány
nebo desky.
� vhodné do interiéru i exteriéru

� aplikace od -10 °C

Přednosti:

� aplikační teplota -10 °C až +50 °C
� neobsahuje agresivní rozpouštědla
� přilne na většinu podkladů

Lepidlo na membrány Premium (bude změněno na OT300)

Fasádní lepidlo

SG300

Určen pro čištění aplikačních pistolí na PUR pěny, odstranění
čerstvé pěny nebo polyuretanového lepidla. Odstraňuje také
parafín, plastické mazivo, olej apod.

Barva: nažloutlá

Přednosti:

� snadná aplikace
� se závitem na pistoli i s klasickou sprejovou tryskou

PUR Čistič

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné odstranění
nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn, lepidel, tmelů
z pracovních pomůcek a hladkých nesavých ploch. Ubrousky
jsou vhodné také pro odstranění čerstvých zbytků barev,
tiskařských barev, laků a mastnot. Lze využít i pro čištění
povrchu znečištěných plastů.

Přednosti:

� velmi šetrné a důkladné čistění
� snadno uzavíratelné a praktické balení
� příjemná vůně ubrousků
� použitelné na široké spektrum nečistot

Čisticí ubrousky / 100 ks

750ml do +5°C 12 12 � ks 216,00 8,350 C

obsah bal ks
značení
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Mjhořlavostaplikace
skl.

měs.

900g do +5°C 9 10 � ks 497,00 19,300 C

skl.
měs.

bal ks
Cena Kč

pro Česko
obsah

značení
nebezp.

Mj
Cena EUR

pro Slovensko
aplikace hořlavost

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

600ml černá 12 12 � ks 225,00 8,700 C

Lepidlo určené pro slepení fólií illbruck ME220 a  ME210
zejména ve fasádních aplikacích k neporézním podkladům.
Vytvořený spoj výtečně odolává povětrnostním vlivům,
stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.
� vhodné do interiéru i exteriéru

� aplikace od +5 °C do +30 °C

Přednosti:

� excelentní odolnost vůči stárnutí
� velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
� vysoká pevnost spoje, odolné vůči teplotním změnám a vodě

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

4,7kg černá 12 1 � ks 1 060,00 41,100 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml černá 12 20 � ks 330,00 12,800 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

500ml nažloutlá 12 12 � ks 91,50 3,550 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

100ks bílá 12 12 � ks 391,00 15,200 D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %134

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

310ml zelená 12 12 � ks 109,00 4,220 C


