
Vlastnosti:
Mimořádně ú inné, vysokopevnostní nestékavé kontaktní lepidlo ur enéč č
pro lepení hladkých povrchů kovů i jiných materiálů. Lepený spoj zůstává
elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Má vysokou odolnost vů i vodě ač
teplotám od -20°C do +125°C. Dále je odolné vů i olejům, ředěnýmč
kyselinám a louhům.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kovů (ocel, hliník) a to jak mezi sebou, tak i navzájem
s kůží, korkem, dřevem, gumou, sklem a mnohými plasty. Lepidlo není
vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měk eného PVC.č

UHU Metall - lepidlo pro lepení kovů

Vlastnosti:
Velmi pevná dvousložková epoxidová plastelína s mimořádnou účinností a
jednoduchým způsobem použití pro opravy, lepení, těsnění, modelování,
montáž a plnění. UHU repair all odolává vlhkosti, vodě, olejům, alkoholu,
rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou
odolnost od −30°C do +100°C. Lze používat na vlhké podklady a pro lepení
pod vodou.Po vytvrzení se dá obrábět a přetírat.

Rozsah použití:
Vhodná pro kovy (např. oceli, litiny, hliníky), dřevo, laminát, keramika,
porcelán, beton, kámen, mramor, na dlažbu, obklady a mnohé plasty.
Není vhodná pro lepení PP,PE, teflonu a silikonu.

Vlastnosti:
Velmi kvalitní vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo zajišťuje
pevné lepení a opravy s pevností 300 kg/cm2.
Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám
a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od -40°C do +100°C.
Po vytvrzení se dá vrtat a přetírat.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC,
laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy,
pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem.
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

UHU repair all powerkit - epoxidová plastelína

UHU Plus Endfest - vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo

LEPIDLA UHU A SAMSON

UHU porzellan keramik – vteřinové lepidlo na porcelán a keramiku

Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a účinné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení
porcelánu, keramiky, kamene, hliněných nádob atd., a to jak mezi sebou,
tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých
ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.

Rozsah použití:
Lepení a opravy porcelánu, keramiky, kameniny a mramoru.

Dvousložková lepidla

Pohlcovač vlhkosti - Bison Air Max
Je určen pro místnosti a prostory do 45 m  - pro vysoušení komor, kuchyní, sanitárních prostor,
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obytných vozů apod. Granulát pohlcovače vlhkosti ze vzduchu absorbuje nadbytečnou vlhkost
do hranice normálu, což je 50 - 60%.
Krystalky se nasáváním vlhkosti postupně rozpouští. Pohlcená vlhkost je odváděna
do nádobky a patentovaný uzávěr ji už nepropustí zpět. Pohlcovač tak zamezuje vzniku plísní,
skvrn a korozí. Pracuje po celý rok, je hospodárný a dá se znovu naplnit.

Kyanoakrylátové lepidla SAMSON

SAMSON Super Glue Extra a Super Glue Gel

Kyanoakrylátové lepidlo určeno
pro lepení kovů, gumy, tvrdých plastů,
porcelánu aj. Je určeno pro lepení
malých ploch. Není vhodné pro PP, PE,
teflon a silikon.
Barvy: transparentní
Manipulační pevnost : 10 - 15 s
Funkční pevnost: 24 hod.
Teplotní odolnost: od -20°C do +80°C

velmi rychlá sekundová lepidla

neskapává

Pro domácnost, řemeslo a hobby

Vlastnosti:
Mimořádně kvalitní, iré, rychleschnoucí, vodovzdorné, transparentníč
lepidlo ur ené , plastů a kombina níč čpro lepení plastových modelů
lepení. UHU plast spezial dosahuje vysokých pevností rozpuštěním
povrchů plastů (studené svařování). Je vhodné také pro lepení úzkých
štěrbin díky speciálnímu jehlovému aplikátoru.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení tvrzeného polystyrenu (PS), ABS, SAN, plexiskla
(PMMA), tvrdého PVC, celuloidu, polykarbonátu (PC) a je také vhodné
pro kombina ní lepení s dalšími materiály jako je dřevo, karton a papír.č
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového polystyrenu.

UHU Plast spezial - speciální lepidlo pro lepení plastů - modelářské

UHU patafix – lepící odstranitelná plastelína (guma)

Je vhodná k lepení papíru nebo malých předmětů na většinu materiálů
a ploch včetně dřeva, omítky, skla, kovů, plastů, porcelánu, atd.
Má 100% využití v domácnosti, kanceláři, škole. Snadné použití.
Může být používaná opakovaně.

Lepený povrch musí být suchý a čistý. Nepoužívejte na čerstvě natřené
povrchy nebo tapety. Před použitím výrobek nejdříve vyzkoušejte na
malém vzorku. Není toxický a nedráždí.

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30g 6 neomez. � ks 45,50 1,760 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

3g 6 neomez. � ks 45,30 1,760 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

58 g 6 neomez. � ks 109,00 4,220 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

24ml 6 neomez. � ks 146,00 5,650 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30g 6 neomez. � ks 87,50 3,390 D

obsah bal. ks skl. měs barva MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

80 ks 12 neomez. bílá bal 35,00 1,360 D

název obsah bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Pohlcovač AIRMAX komplet 1000g 6 24 � ks 269,00 10,400 C

Pohlcovač AIRMAX komplet 450g 6 24 � ks 140,00 5,450 C

Pohlcovač AIRMAX náplň - normální 450g 12 24 � ks 60,00 2,330 C

Pohlcovač AIRMAX náplň - levandule 450g 12 24 � ks 66,00 2,560 C

Pohlcovač AIRMAX náplň - 3 ks výhodně 1350g 6 24 � sada 150,00 5,800 C

název obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

SAMSON Super Glue Extra 3g 12 neomez. � ks 9,95 0,386 D

SAMSON Super Glue Gel 3g 12 neomez. � ks 17,50 0,680 D

nesmí
zmrznout!

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 % 185


