
POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4

tekuté PUR lepidlo mírně pěnící
� bez rozpouštědel
� vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva
� lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D

vhodné pro stálé zatížení pod vodou
� určené pro lepení zejména dřevěných prvků
� vhodné pro lepení exotického dřeva
� vhodné pro interiér a exteriér

dřevo včetně exotického,
parkety, plovoucí podlahy,

izolační materiály
více na
str.147

VTEŘINOVÉ LEPIDLO

pro rychlé lepení

kyanokrylátové lepidlo
� pro rychlé a pevné lepení většiny materiálů

v průmyslu a v domácnosti
� lepí kov, pryž, umělé hmoty, sklo, porcelán,

lakované dřevo apod.
� není vhodné pro lepení polystyrenu,

polyetylenu, polypropylenu a teflonu
� přetíratelné
� odolává UV záření

Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty, vulkanizující působením
vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí k porézním i neporézním
materiálům, vysokou mechanickou odolností a pevností spoje. Jsou přetíratelné
a odolávají povětrnostním vlivům a slabým chemikáliím.

MS POLYMERY

JUMBO FIX - vysoce pevnostní lepidlo

LEPIDLO FIX ONE

plasty, kov, dřevo,
laminát, zdivo

tmel na bázi MS polymerů
� vysoce kvalitní jednosložkový lepící tmel

na bázi MS-polymerů s vysokou pevností
lepeného spoje

� chemicky neutrální, trvale elastický
� pro použití v automobilovém, lodním, leteckém

a stavebním průmyslu, kde se vyžaduje pružné
těsnění a lepení

� vhodné i pro lepení zrcadel
� tepelná odolnost -40 až 100°C

� Systém reakce vulkanizace vzdušnou vlhkostí
� Teplotní odolnost - 40°C až +100°C,krátkodobě +160°C
� Nosnost 22kg/cm2

� Tvrdost 60 ShA

jednosložkové ekologické lepidlo (Modifikovaný MS polymer)
bez silikonu, izokyanátů a rozpouštědel
� je díky unikátním vlastnostem určen pro lepení i tmelení jak

v domácnostech, tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů,
kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, zasklívání vozidel

� vhodný pro klimatizaci a vzduchotechniku
� pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení panelů, izolačních

a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel).
� tmel má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi

k  porézním i neporézním podkladům bez použití primeru
� nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelný

POLYURETANOVÉ TMELY

PU TMEL "25" ShA

pro střední pohyb
� tmelení a lepení ve stavebnictví a kovo-

průmyslu mezi porézními i neporézními
materiály
� střední modul zaručuje udržení pohybu spár
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "50" ShA

kovy, plast, sklo, zdivo,
beton, dřevo

pro pevné spoje
� tmelení a lepení ve stavebnictví a

kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními
materiály
� vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj
� odolává vodě, zředěným chemikáliím,

teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

PU TMEL "60" Express ShA

pro lepení autoskel

pro maximálně pevné spoje
� pro lepení předních a ostatních skel

v dopravních prostředcích
� při lepení je nutné použít čistič

a základní nátěr - primer
� lze použít i pro extrémně namáhané

spoje a spáry
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� přetíratelný po 24 hodinách

PU TMEL "40" ShA

zdivo, beton, kovy,
dřevo, plast, sklo

pro vyšší namáhání
� tmelení a lepení ve stavebnictví a

kovoprůmyslu mezi porézními i neporézními
materiály
� střední modul a vyšší tvrdost zaručuje

vytvoření pružného spoje
� odolává UV záření, vodě, zředěným

chemikáliím, teplotám, ozónu, rozpouštědlům
� po vytvrdnutí přetíratelný

zdivo, beton, kovy, dřevo,
plast, sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ -
čistící aktivační ubrousky
a primery na str. 169

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,5kg 12 24 � ks 154,00 5,950 C

1 kg 12 24 � ks 224,00 8,700 C
nažloutlá

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentní 20g 20 12 � ks 95,50 3,700 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 290ml 12 18 ks 125,00 4,840 C

transp 290ml 12 18 ks 139,00 5,400 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, šedá 310ml 12 12 ks 97,00 3,760 C

šedá 600ml 20 12 ks 142,00 5,500 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 ks 97,00 3,760 C

bílá, šedá 600ml 20 12 ks 142,00 5,500 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

černá 310ml 12 12 � ks 129,00 5,000 C

černá 600ml 20 12 � ks 172,00 6,650 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, šedá, černá 310ml 12 12 � ks 97,00 3,760 C

bílá, šedá 600ml 20 12 � ks 142,00 5,500 C

barva objem bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transp 80ml 12 12 ks 58,00 2,250 C

slonovina 290ml 12 12 ks 125,00 4,840 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 % 157


