
TRUHLÁŘSTVÍ

Tensor je značka britské firmy Quin Global s mezinárodní působností, která vyvíjí ty nejkvalitnější
stříkací lepidla, aby uspokojila požadavky klientů po celém světě v mnoha průmyslových odvětvích.

nástřik
mlhovina

PREMIUM S VELMI JEMNÝM
NÁSTŘIKEM MLHOVINY
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 64P

TRUHLÁŘSTVÍ

� lepidlo splňující vysoké nároky - doživotní garance

� pro lepení lesklých povrchů, dýhy na papírovém nosiči,
standardních laminátů a pro Postforming

� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin k různým
podkladům, včetně MDF, dřevotřísky, překlížky a dalších
dřevěných deskových materiálů

� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována
okamžitá lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost

� možné použít i pro lepení plechů
� pro oboustrannou aplikaci
� hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 115°C

vysoce lesklý
laminát

dýha standardní
lamino

postforming

barva
oranž.

TRUHLÁŘSTVÍ

*vydatnost:
kanystr: až 150m2

K PURONTAKTNÍ LEPIDLO
ODOLNÉ ZMĚKČOVADLŮM
- NA VINYLOVÉ MATERIÁLYL71

standardní
lamino

guma / pryž kov / hliník síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo vhodné pro lepení plastů, gumy,
laminátů a kovů.

� vytváří trvalý spoj vinylového materiálů
� výborná odolnost vůči změkčovadlům
� silný spoj při jedno a oboustranné aplikaci
� vysoký výkon a rychlé použití
� odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě, palivu,

olejům a mnoha dalším změkčovadlům
� lepí i vlhké podklady
� obsah sušiny: 55 +/- 2% %
� velmi vysoká teplotní odolnost do 169°C

� Pozor! Pro nástřik PUR lepidla použijte HT hadici!

barva
transp.

*vydatnost:
kanystr: až 280m2

pro použití
v exteriéru

� biologicky odbouratelný odmašťovač
a odstraňovač lepidla na bázi rozpouštědla

� lze jej bezpečně použít na většinu povrchů
a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu,
betonu

� je kompatibilní s mnoha plastovými
a vinylovými materiály

ČISTIČ ODSTRAŇOVAČ-
LEPIDLA S VŮNÍ CITRUSUC101

ČISTIČ

barva
transp.

ACETONOVÝ ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEKS105

ČISTIČ

barva
transp.

� acetonový čistící prostředek a rozpouštědlo vhodný
k čištění hadic a trysek znečištěných nevytvrzenými
polyuretanovými produkty

� může být bezpečně použit na většinu povrchů
a podkladů včetně lakovaných, skla, porcelánu,
betonu a je kompatibilní s mnoha plastovými
a vinylovými materiály

� efektivní čištění a údržba
� kompatibilní s většinou lepidel

a s většinou plastů

ČISTÍCÍ PRŮMYSLOVÉ
- ANTIBAKTERIÁLNÍUBROUSKYS500

ČISTIČ

Ubrousky TensorGrip® S500 vyčistí:
� lepidla
� tmely
� barvy
� oleje
� mastnoty
� nečistoty a mnohem víc
� 75 ks ubrousků v balení
� ubrousky s hrubou a hladkou stranou

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 %172

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

13,00 kanystr 1 18 oranžová � ks 8 550,00 331,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

17,00 kanystr 1 12 transp � ks 11 830,00 459,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,100 spray 12 18 transp. � ks 92,50 3,590 C

5,00 kanystr 1 18 transp. � ks 2 990,00 116,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,340 spray 12 18 transp. � ks 145,00 5,600 C

5,00 kanystr 1 18 transp. � ks 3 210,00 124,000 C

bal
ks

skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

6 18 � ks 249,00 9,650 C N


