
DALŠÍ LEPIDLA A PŘÍPRAVKY PRO DOMÁCNOST A PRŮMYSL

• pro vnitřní i venkovní použití
• odolný proti vodě a oděru
• odstranitelný acetonem
• matný na olejové bázi
• rychleschnoucí a dlouho trvanlivý
• určen k malování keramiky, skla,

plastu, gumy, oceli, dřeva, papíru atd.

• opravný smalt na vany a výlevky
• v barvě bílé nebo bahama

název Mj/kart
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,35 kg láhev 12 12 � ks 54,00 2,090 D

0,70 kg láhev 12 12 � ks 82,50 3,200 D

8 kg plechovka 1 12 � ks 745,00 28,900 D

Ř A ZALEDIDLO LKAPRÉN

• ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel
bez obsahu toluenu, určené na ředění chloroprenových
lepidel řady Alkaprén, Alkaprén Plus apod.

• ředidlo má silný rozpouštěcí a zřeďovací účinek, snižuje
viskozitu lepidel a zvyšuje jejich pronikání do podkladu

• ředění lepidel snižuje pevnost lepeného spoje a mění
jejich specifické vlastnosti

• je vhodné na odstraňování nezaschnutého lepidla
ze znečištěných materiálů a pracovního nářadí

� snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců
z neměkčeného PVC - Novoduru, např. sanitární rozvody,
zápachové uzávěrky, okapy, střešní svody, kanalizační
odpadní roury apod.

� lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje
vysokou pevnost tlakových spojů

• nabízí jednoduché řešení pro snížení vlhkosti-
byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyně,
obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy,
posilovny

• tato novinka není závislá na elektrické energii,
pracuje zcela nezávisle

• hydroskopické krystaly absorbují nadbytečnou
vlhkost

• při 45% vlhkosti (optimální hladina pro zdravý
interiér) se absorpce vlhkosti automaticky
zastavuje

• zvýšená vlhkost opět aktivuje hydroskopické
krystaly

POMOCNÉ KOMPONENTY na výrobu izoskel

TOPEKOR - ochrana ústředního topení
• cenově příznivé české řešení ochrany topení před účinky koroze

a vodního kamene
• balení 0,5l zaručuje ochranu systému s objemem do 400l

po dobu 2 let
• vyvinutý pro použití v nových i stávajících uzavřených oběhových

systémech
• univerzální prostředek vhodný pro měděné, plastové i hliníkové

systémy
• je šetrný ke všem těsnícím prvkům, nemá agresivní pH,
• snáší se s glykoly nemrznoucích systémů
• obsahuje účinné složky pro odstranění vodního kamene a

eliminaci kyslíku v systému

název objem obal bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,5l láhev 10 24 � ks 72,00 2,790 D

10l kanystr 1 24 � ks 1 010,00 39,100 D
Topekor

název obsah
bal.
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Cleanhome - komplet 650g 450g 10 12 � ks 141,00 5,450 C

Cleanhome - náhradní náplň 450g 10 12 � ks 60,50 2,340 C

název obsah
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko

Cena EUR
pro

Slovensko

Molekulové síto - MOLSIV 3A/1,0-1,5 mm 25 kg ks 1 350,00 51,920 C

0,5l rozpraš. � ks 86,50 3,350 C

1l � ks 107,00 4,150 C

5l � ks 462,00 17,900 C

Čistič skel - MEPIK (dříve GLASSOL)

Pohlcovač vlhkosti a pachů Clean Home

JAPONSKÁ VTEŘINOVÁ A EPOXIDOVÁ LEPIDLA
NEJVYŠŠÍ KVALITY

název obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ALTECO - SUPER GLUE

vteřinové lepidlo, guma, plasty, keramika,
dřevo. Vynikající kvalita !

ALTECO 3TON CLEAR F05 (5min.)

epoxy, čiré rychlé lepidlo, sklo,
porcelán, keramika atd.

ALTECO 3TON QUICK (4min.)

epoxy, šedé lep. na chladné svařování,
opr. chladičů, kovy, dřevo, sklo

ALTECO 3TON EPOXY (30min.)

dvousl., šedé epoxy lep. na chladné svař.,
kovy, dřevo, sklo, guma

EPOPUTTY A+B plastelína

tmelení, lepení - sklo, plasty, kovy, dřevo

ALTECO D

spec. vysokopevnostní rychleschnoucí
kyanakryl.lepidlo na těžce slepitelné
plasty jako měkčené PVC,EVA, EPT a
lepení kovů, nízká viskozita

D

D

D

20g 25 neomez. � ks 92,50 3,590 D

3g 12

1256g

1256,7g

20g 12

neomez.

3,530 D

D3,120

91,00

80,50ks�

�100g

0,59015,20ks�neomez.

neomez. � ks

neomez.12

2,77071,50ks�neomez.

3,12080,50ks

ALTECO - barevné popisovače

název objem
bal.
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

REALFIX prof. PVC NOVODUR 130ml 15 12 � ks 37,50 1,440 C

barva objem
bal.
ks

skl.
měs.

značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

bílá, bahama 8g 10 12 � ks 75,00 2,890 C

REMALLE

REALFIX - lepidlo na Novodur

barva Mj balení
značení
nebezp.

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

bílý, žlutý, červený, zelený, modrý, černý ks 20 � 46,60 1,810 D

stříbrný, zlatý ks 20 � 48,90 1,900 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 %186


