
Ukázka průmyslové aplikace nanášení

PUR lepidla pístovým čerpadlem.

ISOLEMFI 50132B - PUR lepidlo

ISOLEMFI
50132B

6 kg

ISOLEMFI
50132B

220 kg

� hustota: 1,125 g/cm
3

� obsah sušiny: > 99%

� teplotní odolnost: - 0 °C až + 0 °C4 10

� prodloužení při přetržení: nad 250% (ISO 8339)

� odolnost proti vodě: výborná

� jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo tuhnoucí vzdušnou vlhkostí

� určeno pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, technické podlahy,

interiérové příčky a výplně, obvodové a konstrukční stavební panely, izolační

panely a konstrukce

� lepí všechny běžné materiály - včetně tvrdých polyuretanových pěn, polystyrenu,

minerální vlny, kovů, a obkladových desek. Vynikající adheze na různé druhy

plastů, zejména na bázi PVC a ABS.

� před lepením doporučujeme provést test vhodnosti aplikace

ISOLEMFI 53104 K (3104/11)
ISOLEMFI 53104 M (3104/13)
ISOLEMFI 53104 N (3104/14)

� jednosložková expanzní polyuretanová lepidla

s plnivy tuhnoucí vzdušnou vlhkostí

� pro lepení tvrdých PUR pěn a polystyrenu

� pro výrobu sendvičových panelů pro karavany, tech-

nické podlahy, interiérové příčky, konstrukční prvky…

� teplotní odolnost: -40 až +100°C

� ISOLEMFI 53104 K (3104/11)

otevřený čas při 20°C: 60 min / konečná pevnost: 24 hod

� ISOLEMFI 53104 M (3104/13)

otevřený čas při 20°C: 20 min / konečná pevnost: 24 - 48 hod

� ISOLEMFI 53104 N (3104/14)

otevřený čas při 20°C: 7 min / konečná pevnost: 12 hod

Roztok Emfinet L0046A (Mesamoll)

ISOLEMFI 3100 RAPIDE - PUR lepidlo D4

je určen ke konzervaci, čištění a proplachování zásobníků, míchacích

zařízení, trubek a hadic obsahujících zbytky jednosložkových PU lepidel

tuhnoucích vzdušnou vlhkostí. Obecně ke konzervaci technologií pro na-

nášení jednosložkových polyuretanových lepidel.

Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle stan-

dardu EN204 - D4, bez plniv, tuhnoucí vzdušnou vlhkostí.

Lepidlo je určené pro lepení všech běžných stavebních materiálů, např.

dřeva, dýhy, sádry, sádrové lepenky, kovů, plechů, cihel, betonu, izolač-

ních pěn a minerální vlny za podmínky, že alespoň jeden lepený

povrch obsahuje vlhkost. Je vhodné do exteriérů i interiérů a pro

pevnostní spoje dřeva, včetně exotického (např.při výrobě lodí).

Nevhodné pro lepení dětských hraček!

� složení: alkylsufan kyselého fenolu

� vzhled: olejovitá kapalina

� barva: sv. žlutá až transparentní

� hustota při 20°C: 1,05 g/cm
3

� hustota: 1,13 g/cm
3

� teplotní odolnost: do 150°C

� počáteční pevnost spoje: za 30 min, konečná pevnost - 24 hod.

� odolnost proti vlhkosti a vodě: výborná

EMFIMASTIC High Power
Lepení bez jakékoliv mechanické fixace!

� vhodný pro rychlé fixační a pevnostní lepení!

� obsahuje gelovou složku, která umožňuje následnou korekci

lepeného spoje

� elastické, vibracím odolné lepení v průmyslu a stavebnictví

vynikající při lepení materiálů jako je keramika, beton, kámen,

dřevo, sklo, PVC, hliník a kovy obecně, polystyren, polyester atd.

Rychlé fixační a pevnostní lepení!

� hustota při 20°C: 1,56 g/cm
3

� konečná tvrdost Shore A: cca 60 po 14 dnech

� teplotní odolnost: -40 až +100°C

� neobsahuje izokyanáty

� odolnost proti UV: dobrá

� odolnost proti vodě: dobrá

vysoká počáteční přilnavost

určen pro snadné použití

šetrný k životnímu prostředí

konečná
pevnost v tahu
92 kg/cm²

V roce 2018 postupný přechod na lepidlo 50134B !

barva obsah
bal
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

červená 6kg 1 9 � ks 1 620,00 63,000 C

červená 30kg 1 9 � ks 6 860,00 266,000 C

červená 220kg 1 9 � ks 36 860,00 1 429,000 C

barva obsah
bal
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

béžová 8kg 1 9 � ks 1 140,00 44,200 C

béžová 40kg 1 9 � ks 5 390,00 209,000 C

barva obsah
bal
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

nažloutlá kapalina 5kg 1 24 ks 1 050,00 40,700 C

barva obsah
bal
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentně hnědá 1kg 18 12 � ks 301,00 11,700 C

ISOLEMFI 3300 - PUR lepidlo D4

Jednosložkové expanzivní polyuretanové lepidlo odolné vodě dle standardu

EN204 - D4, bez plniv, tuhnoucí vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je určené pro

lepení spojů s vysokou pevností a odolností proti vlhkosti. Pro lepení všech

běžných stavebních materiálů, např. dřevo, beton, polyuretan, polystyren, kovy

a ostatní na nejrůznější podklady ve stavebnictví a průmyslu. Vhodné i pro

lepení porézních podkladů. Nevhodné pro lepení dětských hraček!

� hustota: 1,07 g/cm
3

� teplotní odolnost: -30°C až +100°C, krátkodobě až 140°C

� počáteční pevnost spoje: za 10 min, konečná pevnost - 24 hod.

� odolnost proti vlhkosti a vodě: výborná (norma B4)

barva objem ml
bal.
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá 290 25 12 ks 112,00 4,340 C

barva obsah
bal
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

mléčně transparentní 300ml 25 12 � ks 129,00 5,000 C

Profesionální lepidla ISOLEMFI - pro průmysl a stavebnictví

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 %170


