
Polyuretanové pěny a lepidla

Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravování
a vyhlazování illbruck tmelů. Používání běžných komerčních
saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny
zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.

Barva: čirá

Přednosti:

� šetrný vůči podkladním plochám a zpracovateli
� PH - neutrální
� bez zápachu

Vyhlazovací prostředek

Čistič se používá k čištění široké řady neporézních povrchů.
Výborně odstraňuje prach, zbytky lepidla od ochranných fólií,
mastnotu a ještě nevytvrzené zbytky lepidel a tmelů po apli-
kaci. Ideální pro čištění skla, kovů, glazur apod.

Barva: čirá

Přednosti:

� velmi rychle se odpařuje
� výborně odmašťuje
� šetrný vůči pokladním plochám

Čistič a separátor

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových,
polyuretanových a hybridních tmelů na savé porézní povrchy.

Barva: čirá

Přednosti:

� odvětrání pouze 30 minut
� jedna impregnace na celou řadu savých stavebních ploch

Primer pro savé podklady

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,5l čirá 18 12 � ks 710,00 27,500 C

5l čirá 18 1 � ks 4 430,00 172,000 C

Primer pro nesavé podkady

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových,
polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a neporézní
povrchy.

Barva: čirá

Přednosti:

� odvětrání pouze 15 minut
� velmi snadné a účinné zlepšení povrchového napětí

a únosnosti podkladů

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,5l čirá 18 12 � ks 224,00 8,700 C

Dvoukomponentní pryskyřice bez styrenu s univer-
zálním použitím pro kotvení do všech běžných typů
podkladů, včetně komůrkových tvarovek.

� aplikace od -10 °C do +30 °C

Přednosti:

� ideální pro kotvení markýz, kotvení bednění,
kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí, zábradlí,
madel, plotů, lehkých obvodových plášťů a dře-
věných a kovových konstrukcí
� bez styrenu, rozpouštědel a zápachu
� vhodná pro venkovní použití

Chemická vinylesterová kotva s velmi vysokou
únosností a bez obsahu styrenu. Ideální venkovní
použití do většiny stavebních materiálů.

� aplikace od -10 °C do +30 °C

Přednosti:

� Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné
osvětlení, balkonové systémy, kolejové jeřáby
a pojezdy, dopravní značení, reklamní poutače,
regálové systémy, stroje a těžké zařízení,
konstrukční ocele do betonu, bankomaty,
zavěšené stropy, kabelové lávky.
� Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní

použití.

Univerzální chemická kotva

Chemická kotva pro vysokou zátěž

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

300ml šedá (odstín betonu) 15 12 � ks 174,00 6,750 C

VMU Plus - chemická kotva

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

280ml světle šedá 15 12 � ks 262,00 10,200 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l čirá 12 12 � ks 185,00 7,150 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l čirá 12 10 � ks 330,00 12,800 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

300ml šedá (odstín betonu) 15 12 � ks 222,00 8,600 C

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 % 135

VMU Plus je nejnovější univerzální chemická malta,
kterou je možné použít v betonu, trhlinovém betonu
v plných i děrovaných materiálech.
VMU Plus je nejkomplexněji testovanou chemickou
maltou od MKT, která snese ty nejvyšší nároky. Malta
byla testována dle ETAG 001, ETAG001-5 a ETAG029.

Přednosti:

� Rozsah zatížení: 0,3 kN - 202,0 kN
� velmi univerzální použití díky důkladnému otestování
� schválená pro trhlinový beton (M12 až M30)

a netrhlinový beton (M8 až M30)
� schválená pro upevnění výztuže o průměru

8 až 32 mm
� schválená pro plné cihly i děrované tvárnice
� schválená pro aplikace ve vlhkém prostředí (M8-M16)

� aplikační teplota od -10 °C až +40 °C

� teplotní odolnost po vytvrzení: -40 °C až +120 °C
� bez styrénu (minimální zápach při aplikaci)


