
Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení
předmětů s nesavými povrchy
(např.guma na gumu,guma na kov,sklo apod.)
výhody:
� spoj nesavý - nesavý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný

Spotřeba 250 až 350 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo na lepení
předmětů se savými povrchy na nesavé
(např. guma-beton, kůže-guma, umakart-dřevo apod.)
výhody:
� spoj savý - nesavý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný, voděvzdorný, pružný
� lepení střešních gumových hydroizolačních

fólií k betonu

Spotřeba 300 až 400 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Spotřeba 300 až 400 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

Mnohoúčelové kontaktní kaučukové lepidlo s vyšší
viskozitou. Na lepení předmětů ze savých povrchů
na sebe i navzájem (např. textil, překližka, dřevo,
beton apod.)
výhody:
� spoj savý - savý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle

Mnohoúčelové viskózní kaučukové kontaktní lepidlo.
Na lepení materiálů s velmi savými povrchy
(např. jekor,plsť,beton,dřevo)
výhody:
� spoj savý - velmi savý
� mnohoúčelové lepidlo, lepí různé materiály
� lepí rychle
� spoj je velmi pevný,voděvzdorný,pružný

TMEL NA SPÁRY BUTYLPLAST 5N

Jednosložkový těsnící tmel pro exteriér.Na utěsňování venkovních spár od 15 do 40 mm.
Není vhodný do interiéru a tam,kde může přijít do styku s pitnou vodou nebo potravinami.
výhody:
� výsledky stékavosti vysoko překračují požadavky norem STN a EN
� velmi dlouhá doba životnosti přesahující 15 roků
� jednoduchý a pohodlný způsob nanášení pomocí

hydraulické nebo ruční pistole (AVON 600, WILTON 620)
� výborná adheze ke všem běžným stavebním materiálům
� výsoká odolnost proti povětrnostním vlivům
� nedoporučuje se přetírat

Spotřeba 0,39 - 1,46 kg/bm
podle hloubky spáry

Aplikační teplota nad +5 Co

Lepidla Alkaprén řady plus s obsahem toluenu
nižším než 0,1% hmotnosti jsou vhodné

pro maloobchodní prodej.
Původní řada lepidel ALKAPRÉN 25, 50, 90

(s vyšším obsahem toluenu) je určena výhradně
pro firmy a k dostání pouze na objednávku.

Více informací na našem webu

Speciální kontaktní kaučukové lepidlo. Na lepení
podlahových PVC krytin, linolea, gumových a textilních
podlahovin, korku a PVC lišt na běžné podklady, např. beton,
dřevo,štěrky.
výhody:
� spoj je velmi pevný,voděvzdorný,pružný
� lepidlo se jednoduše nanáší
� spoj odolává povětrnostním vlivům

a běžným chemikáliím

!! Doprava a skladovatelnost při teplotě nad +5°C !!

ALKAPRÉN 25 PLUS
BEZ

TOLUENU

ALKAPRÉN 50 PLUS
BEZ

TOLUENU

ALKAPRÉN 90 PLUS
BEZ

TOLUENU

LEPIDLA ALKAPRÉN PLUS

ALKAPRÉN 140 PLUS
BEZ

TOLUENU

Spotřeba 400 až 450 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

ALKAPRÉN NA PODLAHY
BEZ

TOLUENU

Spotřeba 200 až 350 g/m2

Aplikační teplota +15 až +25 Co

Otevřená doba 6 až 14 min

nesmí
zmrznout!

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

50ml tuba 112 24 � ks 16,50 0,640 D

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 � ks 75,50 2,930 D

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 � ks 151,00 5,850 D

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 � ks 540,00 20,900 D

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

50ml tuba 112 24 � ks 16,50 0,640 D

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 � ks 72,00 2,790 D

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 � ks 143,00 5,550 D

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 � ks 505,00 19,600 D

10.0 l / 7.5kg plechovka 1 24 � ks 1 030,00 39,900 D

20.0 l / 15kg plechovka 1 24 � ks 2 010,00 78,000 D

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 � ks 75,50 2,930 D

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 � ks 151,00 5,850 D

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 � ks 540,00 20,900 D

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0.5 l / 0.35kg plechovka 12 24 � ks 75,50 2,930 D

1.0 l / 0.9kg plechovka 6 24 � ks 151,00 5,850 D

5.0 l / 3.6kg plechovka 1 24 � ks 540,00 20,900 D

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

5 l / 3,6 kg 1 24 � ks 413,00 16,000 D

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Butylplast 5N 600 ml 20 24 ks 90,00 3,490 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 % 183


