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SAURUS HIGH TACK

Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí i těžké předměty extrémní silou k podkladu, 
bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm2. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se
o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není 
agresívní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

Další použití: Kdekoliv ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě. Lepení vodotěsných 
spojů ve strojním a automobilovém průmyslu, stejně tak ve stavebnictví.

• Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
• Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
• Rychle vytvrzující, bez zápachu

• Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), 
povětrnostním vlivům

• Odolný slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
51910DEU kartuše 290 ml 12 ks bílá 144,-
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AKRYLOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY
ACRYL GIPSKARTON

Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. 
Určen na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své 
vysoké kvalitě se může použit i pro venkovní aplikace – spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovním zdivem 
a k opravě trhlin v omítkách. K tmelení dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, zdivu, kameni, kovech a při 
opravách schodišťových stupňů.

• Po vyzrání přetíratelný
• Nezpůsobuje korozi kovů 
• Odolný vůči povětrnostním vlivům

• Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům –  
 beton, zdivo, kov apod.
• Vysoká dilatační schopnost

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
20102BDEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 52,-

ACRYL GIPSKARTONACRYL GIPSKARTONACRYL GIPSKARTON
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Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár 
sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh 
apod. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí 
pohltit až 12,5 % pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu 
nebo betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm
a zdivem.

• Snadná aplikace
• Nezpůsobuje korozi kovů 
• Vysoká přilnavost k dřevu, sádrokartonu, zdivu nebo betonu

• Po vyzrání přetíratelný akrylátovými a disperzními  
 barvami

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
201021DEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 45,-

AKRYLOVÝ TMEL UNIVERSAL / ACRYL UNIVERSAL

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělicích 
příček, dřevotřískových desek a podhledových stropních kazet. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří 
typický fabion. 

dostupný i v jedinečném transparentním provedení při požadavku na průhledné spoje
v konstrukcích.

• Velmi lehce se nanáší
• Po vyzrání přetíratelný
• Nezpůsobuje korozi kovů

• Vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokartonu, zdivu,  
 betonu apod.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
20102DEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 48,-

AKRYLOVÝ TMEL PROFI / ACRYL PROFI

Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár 
sádrokartonových konstrukcí, dělicích příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh 
apod. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí 
pohltit až 12,5 % pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu 
nebo betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm
a zdivem.

• Mrazuvzdorný
• Nezpůsobuje korozi kovů 
• Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům

• Po vyzrání přetíratelný akrylátovými a disperzními  
 barvami

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
201020DEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 64,-

AKRYL EXTERIÉR / ACRYL EXTERIEUR
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Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení polystyrenových 
rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění nerovností – vzniklých spár 
při lepení velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady. Při lepení 
musí být minimálně jeden z lepených materiálů savý.

Je určen pro lokální opravy, pro vyplňování malých i velkých prasklin v sádrokartonu,
ve zdivu, betonu, v omítkách apod., přičemž vyhovuje požadavkům na brousitelnost.
Jde o ultralehké, již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav. Tmel
je šlehaný, lehčený s nízkou hmotností, vyznačuje se minimálním propadem při vyzrávání. 
Ideální pro drobné opravy poškozených povrchů. Nemění objem, nepropadá se. Spotřeba 
podle členitosti prasklin.

LEPIDLO NA POLYSTYREN / STYRO ADHESIVE

AKRYLOVÝ BROUSITELNÝ TMEL / AKRYL LIGHT & FAST

• Bez rozpouštědel
• Vysoká přilnavost v kombinaci savý – nesavý

• Bez obsahu rozpouštědel
• Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
• Přetíratelný akrylátovými a disperzními nátěry

• Vytváří trvale pevný spoj
• Po vytvrzení přetíratelné

• Vysoká přilnavost k sádrokartonům, omítkám,  
 dřevu,betonu, cihelnému zdivu apod.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
50906DEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 42,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
00410DEU kartuše 310 ml 12 ks bílá 50,-

Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování 
zakončovacích plechů, oplechování komínů nebo atik. Dotmelování parapetových a štítových 
krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech či okapů 
tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

• Velmi snadná aplikace
• Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou
• Výborná odolnost při deformaci podkladu
• Přetíratelný pouze barvami bitumenového základu

• Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
• Vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům  
 i v kombinaci savý – nesavý
• Obsahuje vyztužovací vlákna

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
10205DEU kartuše 310 ml 12 ks černá 71,-

STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL / ROOF BITUMEN SEALANT
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Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost 
na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, 
PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým 
povrchem a živičné podklady.

Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, pisoárů, WC mís), sprch, 
kuchyňských linek, smaltovaných koupelnových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, 
dlaždice a glazurovanou keramiku. Výborná odolnost v sanitárním prostředí – nepoužívat 
čističe s obsahem chloru. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární 
neutrální silikon.

• Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály

• Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace

• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům 
 a UV záření

• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům
 a UV záření

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
30121DEU kartuše 280 ml 12 ks transparentní 87,-
30122DEU kartuše 280 ml 12 ks bílá 87,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
30211DEU kartuše 280 ml 12 ks transparentní 99,-
30212DEU kartuše 280 ml 12 ks bílá 99,-

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou 
úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, 
nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům. Tmelení spár umyvadel, dřezů, 
chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

• Trvale pružný, téměř bez zápachu
• Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace

• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
• Neutrální – nezpůsobuje korozi kovů

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
30601DEU kartuše 280 ml 12 ks transparentní 119,-
30602DEU kartuše 280 ml 12 ks bílá 119,-

UNIVERZÁLNÍ SILIKON / SILIKON UNIVERSAL

SANITÁRNÍ SILIKON / SILIKON SANITÄR

NEUTRÁLNÍ SILIKON OXIM / SILIKON NEUTRAL
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Vhodný pro profesionální sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, mědí nebo pozinkovaným 
materiálem. Spáry mezi rámy oken, dveří (dřevo, kov), zasklívání plastových oken, dilatační 
spáry, klempířské prvky a další aplikace v průmyslu a stavebnictví. Těsnění stavebních 
a konstrukčních prvků z betonu, dřeva, kovu a syntetických materiálů. Tmelení fasád či 
keramických obkladů.

Jednosložkový izolační, těsnicí a netuhnoucí gel. Izolování elektrických spojů v krabicích, 
vhodný jako ochrana proti korozi. Vytváří rozebíratelný voděodolný spoj, pro horizontální
i vertikální aplikace. Zajišťuje ochranu proti vniknutí vlhkosti, vodě a prachu. Velice pružný, 
elastický, s vysokou přilnavostí a lepivostí. Časem netvrdne ani nevysychá, zachovává si 
počáteční vlastnosti. Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné podklady. Bez exspirace.

NEUTRÁLNÍ SILIKON ALCOXY PROFI

ELECTROGEL

• Ideální pro sklenářské práce nebo klempířské prvky
• Kompatibilní s butylem 
• Trvale a vysoce pružný
• Perfektní přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace

• Rozebíratelný voděodolný spoj
• Netuhnoucí guma
• Připraveno k okamžitému použití
• Bez exspirace

• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům
 a UV záření
• Sanitární použití
• Neutrální – nezpůsobuje korozi kovů

• Nepřetržitá pracovní teplota: -60 °C / +200 °C
• Instalační teplota: -40 °C / +110 °C
• Dielektrická pevnost:> 23 kV/mm
• Stupeň ochrany: IP68 (ve správném pouzdře)

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
306014DEU kartuše 280 ml 12 ks transparentní 127,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
30901DEU kartuše 300 ml 12 ks transparentní 419,-

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, 
obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, prádelny apod.
K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům 
jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, akryláty apod. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

• Výborná odolnost v sanitárním prostředí
• Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
• Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním
 vlivům a UV záření

• Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním
 materiálům
• Pro prodloužení odolnosti sanitárních silikonů
 čistěte pouze neutrálními nebo alkoholovými  
 přípravky

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
306020DEU kartuše 280 ml 12 ks transparentní 123,-
306021DEU kartuše 280 ml 12 ks bílá 123,-

SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON
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Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
N1102 HKS 12 Speciál šestihranný profi l 1 ks černá 122,-
N114 litinová pistol šestihranný profi l 1 ks oranžová 73,-
N1181 K 500 šestihranný profi l 1 ks černá 189,-

APLIKAČNÍ PISTOLE NA TMELY

N1102N1102

N114 N1181

Pro odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Vytvoříme dokonale hladký povrch
a vzhled tmelených spár. Dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat 
tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
S2510DEU blistr 1 ks volně bílá 29,-

TMELAŘSKÁ STĚRKA / SEALANT FINISHING SPATULA

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, 
mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje 
také zaschlé nátěry z nesavých povrchů maximálně do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro 
každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových 
vrstev z povrchů. Čistí rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidaný 
vitamín E, který prospívá Vaší kůži na rukou.

EXTRA SILNÉ VLHČENÉ UBROUSKY /
UNIVERSAL CLEANING WIPES

• Snadné a rychlé použití
• Vysoká čisticí účinnost 
• Nejsou agresivní

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)

B9012DEU dóza
80 x útržek 
o rozměru 20 x 30 cm

6 ks bílá 221,-
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PŘÍSLUŠenSTVÍ K PUR PĚnÁM dISTYK

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení stavebních dílů, 
technologických zařízení či lešení s vysokou pevností a únosností. Vhodné pro těžké kotvení, nebo středně těžké za-
tížení pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, profilů, patek zábradlí, mříží, vodovodních armatur, nosných 
sloupků, madel, táhel a šroubů i v místech s mokrým provozem apod. Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný 
systém kotvení, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko 
sebe. Kartuše Chemické kotvy je použitelná po celou dobu doporučené spotřeby pouhou výměnou aplikační trysky
a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové 
sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela chemickou kotvou.

• Bez zápachu
• Interiér i exteriér
• Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C
• Pro závitové tyče M8 až M24
• Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
• Univerzální použití

• Středně těžká zatížení
• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných 

tlaků
• ETA certifikace

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
74016DEU1 kartuše 280 ml 12 ks šedá 279,-

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTERCHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

PŘÍSLUŠenSTVÍ K PUR PĚnÁM dISTYK

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTERCHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER

PŘÍSLUŠenSTVÍ K PUR PĚnÁM dISTYK

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTERCHEMICKÁ KOTVA VINYLESTERCHEMICKÁ KOTVA VINYLESTERCHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER
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Pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností a únosností bez expanze a nárůstu tlaků. Vhodná 
pro kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, madel, táhel a šroubů v místech 
s mokrým provozem. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použit plastové nebo 
kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela Chemickou kotvou.

Pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů či technologických zařízení. 
Vhodné pro těžké kotveni, lehké kotvení, pro uchycování dřevěných, ocelových konstrukcí, 
profilů, zábradlí, mříži, vodovodních armatur apod. Jedna se o maximálně efektivní 
nerozpěrný systém kotveni, kdy nevzniká žádné pnuti v základních materiálech, takže kotvy 
mohou být blízko okrajů nebo blízko sebe. Výrobek obsahuje styren, který při aplikaci po 
dobu směšování způsobuje charakteristicky zápach. Výrobek je určený pro venkovní aplikace 
a větrané prostory. 

• Bez zápachu
• Interiér i exteriér
• Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C
• Pro závitové tyče M8 až M24
• Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
• Univerzální použití

• Středně těžká zatížení
• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnuti
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných 
 tlaků
• ETA certifikace

• Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
• Univerzální použiti, rychleschnoucí
• Exteriér
• Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C
• Pro závitové tyče M8 až M24

• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnuti
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez 
 rozpěrných tlaků
• ETA certifikace

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
74014DEU1 kartuše 300 ml 12 ks šedá 207,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
74015DEU1 kartuše 300 ml 12 ks šedá 195,-

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER BEZ STYRENU

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER
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PŘÍSLUŠenSTVÍ K PUR PĚnÁM dISTYK

PROFI PU 870 PISTOLOVÁ PĚNA
PROFI PU 870 LOW EXPANSION

Profesionální jednosložková polyuretanová pěna, která zaručuje kvalitní vyplnění a utěsnění spáry při montáži stave-
bních otvorů s maximální výtěžností a efektivitou práce. Pěna je určena pro montáže rámů oken, dveří a dalších 
otvorových výplní, vyplnění dutin, spár a prasklin. PUR pěna má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů 
a disponuje vysokou plnící schopností díky speciální receptuře – typ pěny MAXI.

• Zvýšená vydatnost
• Kvalitní rovnoměrná struktura
• Rychleschnoucí s nízkou expanzí

• Po vytvrzení objemově a rozměrově stálá
• Řezatelná po 30 minutách
• Výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40222MDEU dóza 870 ml 12 ks žlutá 189,-

PROFI PU 870 LOW EXPANSIONPROFI PU 870 LOW EXPANSIONPROFI PU 870 LOW EXPANSION

Profesionální jednosložková polyuretanová pěna, která zaručuje kvalitní vyplnění a utěsnění spáry při montáži stave-

PROFI PU 870 LOW EXPANSIONPROFI PU 870 LOW EXPANSIONPROFI PU 870 LOW EXPANSION



dI
ST

YK

13

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny 
(obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni 
dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné 
vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových 
van či vaniček sprchových koutů.

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži 
dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, 
zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná 
izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi 
panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo 
koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.

• Bez rozpínacích tlaků – ideální pro obložkové zárubně
• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům –  
 beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod.

• Snadná aplikovatelnost
• Pro lepení polystyrenu

• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním  
 podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren,  
 PVC apod.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40222BDEU dóza 750 ml 12 ks zelená 152,-
40324BDEU dóza 750 ml 12 ks zelená 186,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40220DEU dóza 750 ml 12 ks zelená 149,-
40324DEU dóza 750 ml 12 ks zelená 159,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40110DEU dóza 300 ml 12 ks zelená 85,-
40120DEU dóza 500 ml 12 ks zelená 107,-
40140DEU dóza 750 ml 12 ks zelená 145,-
40323DEU dóza 750 ml 12 ks zelená 128,-

• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA / PROFI PU 750 LOW EXPANSION

PISTOLOVÁ PĚNA / PROFI PU 750 GUN GRADE

MONTÁŽNÍ PĚNA / PLUS PU MONTAGE FOAM

zimní varianta

zimní varianta

zimní varianta
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Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. 
Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Vhodné 
i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních 
vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, 
omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuto pro požadavek 
lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) 
polystyrenu, PUR panelů. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Roky v praxi prověřené
a používané pro lepení tepelných izolací střech na podklady z modifikovaných asfaltových pásů 
tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy.

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci 
obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, 
obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek,
ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná 
jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného 
polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů – lehčené betony, pórobetony 
(Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

• Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrénových desek
• Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách
• Celková úspora až 50 % nákladů na lepení

• Z jedné dózy lze přilepit 12 až 14 m2 polystyrenových desek
 (při ø 3 cm v závislosti na rovinnosti podkladu)
• Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení

• Snadná manipulace
• Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen

• Vysoká úspora času
• Snadná manipulace

• Snadná aplikace
• Vysoká výtěžnost
• Pro lepení většiny stavebních materiálů

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40221THDEU  dóza 750 ml 12 ks žlutá 181,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40221RFDEU pistolová dóza 750 ml 12 ks žlutá 201,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40220MKDEU  dóza 750 ml 12 ks žlutá 209,-

THERMO KLEBER PISTOLOVÁ /
THERMO KLEBER (LOW EXPANSION)

THERMO KLEBER ROOF

MULTI KLEBER / MULTI KLEBER (LOW EXPANSION)
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N1065

N104N109
N1064

N1066

Aplikační pistole jsou určené pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomoci 
regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné
a efektivní.

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
N1066 T500 PTFE profi 1 ks černožlutá 599,-
N1065 T400 PTFE profi 1 ks červenočerná 559,-
N109 M370 EXTRA profi 1 ks černá 529,-
N104 M320 ULTRA standard 1 ks černá 499,-
N1064 P300 plast-kov standard 1 ks černá 445,-

ČISTIČ PUR PĚNY / PUR CLEANER
Čistič PUR pěny slouží k snadnému čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou 
polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou 
pěnu.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
40410DEU dóza 500 ml 12 ks transparentní 132,-

Celoroční pistolová pěna. Utěsňování spár, montáž dveřních zárubní, okenních rámů, 
vyplňování průchodů trubek, elektrických kabelů, výborná přilnavost ke všem stavebním 
materiálům – beton, kámen, omítka, zdivo, dřevo, polystyren apod. Tepelná izolace půdních 
prostorů apod. 

• celoroční použití
• vyplňování
• zateplování

• izolace
• montáže okenních rámů
• montáže dveřních zárubní

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
403241DEU dóza 750 ml 12 ks zelená 149,-

CELOROČNÍ PĚNA / ALL SEASON
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PeneTRACe dISTYK

CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE 2K
INTERIÉR A EXTERIÉR

Dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. 
Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu. Vhodná pro izolaci objektů s nízkým radonovým indexem.

• Vysoká přilnavost, ke stavebním materiálům 
na vodorovné i svislé plochy

• Izolace objektů proti pronikání radonu z podloží
• Vhodná pro nadzemní i podzemní aplikace 

novostavby i rekonstrukce
• Vysoce flexibilní

• Prvotřídní vodotěsnost
• Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti 

povětrnostním vlivům
• Mrazuvzdorná
• Odolává tlakové vodě
• Interiér a exteriér

obj. číslo obal obsah počet kusů na paletě barva MOC Kč/ks (bez DPH)
CH0274DCZ kbelík 7 kg 39 ks šedá 399,-
CH0275DCZ kbelík 14 kg 33 ks šedá 785,-  (na objednávku)
CH0276DCZ kbelík 21 kg 16 ks šedá 1015,- (na objednávku)
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Trvale pružný pás, na bázi speciální polyesterové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou 
termoplastickým PVC nástřikem odolným proti stárnutí. Po aplikaci vytváří pružné těsnění 
rohových spár ve stěnách a podlahách. 

• Vysoká pružnost 
• Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
• Odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám

obj. číslo rozměr počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
CH031021DCZ 120 mm x 5 m  1 ks šedá 179,-
CH03104DCZ 120 mm x 10 m  1 ks šedá 358,-

TĚSNICÍ PÁS ACTION

Jednosložková nízko-viskózní kapalina na bázi vodné disperze styren-akrylátového 
kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný 
film. Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev.

Jednosložková nízko-viskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé
podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifik-
ovaného styren-akrylátového kopolymeru, s nanočásticemi, který umožňuje vysoký stupeň 
kotvení na anorganických částicích substrátu.

• Po vytvrzení, ve vodě nerozpustná 
• Zvyšuje přídržnost k podkladu (tzv. kotvení), pevnost  
 a pružnost
• Paropropustná

• Vysoká vydatnost
• Kopolymerní disperze s nanočásticemi

• Difúzně otevřená 
• Výborné smáčení všech savých podkladů, 
 sjednocuje savost

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
CH02022DCZ láhev 1 kg 12 ks mléčně bílá 42,-
CH02024DCZ kanystr 5 kg volně mléčně bílá 186,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57440DCZ láhev 1 l 12 ks transparentní 51,-
57441DCZ kanystr 5 l volně transparentní 205,-

PENETRACE KLASIK S2802A

PENETRACE HLOUBKOVÁ



dI
ST

YK

18

SYPKÉ SMĚSi dISTYK

FLEXIBILNÍ LEPIDLO 
NA OBKLADY A DLAŽBU
SUPER FLEX C2TE S1

Deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí vyhovující náročnějším 
podmínkám. Určené pro lepení obkladů a dlažby, lepení tepelně izolačních materiálů a stěrkování armovací tkaniny. 
Vyznačuje se vysokou plasticitou, lepivostí a flexibilitou lepení.

• Odolné vodě i mrazu
• Pro vnitřní i vnější použití
• Vysoce flexibilní, s vysokou přilnavostí 
• Se sníženým skluzem

• Prodloužená doba zavadnutí
• Vysoká pevnost v tahu i tlaku 
• Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007

+A1:2012 pro typ C2TES1

obj. číslo obal obsah počet kusů na paletě barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57103S1DEU1 pytel 20 kg 54 ks šedá 271,-
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Lepidlo na bázi cementu určeno pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního
i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky, k pokládání jemnostřepé keramiky
a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se
používá pro lepení dlažby na betonové zálivky s podlahovým vytápěním, na tekuté 
hydroizolační nátěry.

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažby. Vyhovuje evropské 
normě ČSN EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1T. 

• Odolné vodě i mrazu
• Pro vnitřní i vnější použití
• Se sníženým skluzem

• Lepení keramických obkladů a dlažeb, obkladů  
 z přírodního kamene na omítku, beton, pórobeton  
 i neomítnuté zdivo

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57104DEU1 pytel 20 kg 54 ks šedá 207,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57103DEU1 pytel 20 kg 54 ks šedá 111,-

FX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ EXTRA C2T

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU QUARTZ C1T 

• Odolné vodě i mrazu
• Pro vnitřní i vnější použití
• Se sníženým skluzem s vysokou přilnavostí
• Vysoká pevnost v tahu i tlaku 

• Vyhovuje evropské normě EN 12004: 2007+A1:2012 
 pro typ C2T 

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet
u oken o tl. 2 až 60 mm, či lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch
s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro 
vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2. Spotřeba 1,0 kg při 1mm/m2. Vhodná do všech 
vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná vlhkost nepřekračuje 
70 %.

• Pro oknaře, špalety, výplně
• Umožňuje vytvoření tloušťky lokálně od 2 – 60 mm
• Rychlá doba schnutí – tuhne již po 2 hodinách
• Omítka s velkou schopností adheze – přilnavosti k podkladu

• Pro ruční nanesení na cihelné zdivo, pórobeton,  
 beton, vyzrálé vápeno-cementové, cementové
 a sádrové omítky, sádrokartonové desky, hrubé  
 omítkové podklady, apod.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
004105DEU pytel 20 kg 42 ks bílá 189,-

RYCHLETUHNOUCÍ SÁDROVÁ HMOTA G400 /
GIPSPLASTERG 400
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Samonivelační potěrová směs cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvrzující 
odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Vyrovnání výškových 
rozdílů v jedné vrstvě 2 – 20 mm.

• Ideální pevnost v tahu i tlaku 
• Použití v interiéru
• Pochůzná již po 12 hodinách

• Vyrovnávací hmota pro zhotovení vnitřních  
 pochůzných potěrů na pevné podklady jako např.  
 beton nebo mazanina

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57108DEU1 pytel 20 kg 42 ks šedá 239,-

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY PREMIUM S200

Vyrovnávací potěrový materiál určený k vyhlazování nerovností především betonových podlah 
a spádových vrstev, jako podklad pod podlahové krytiny např.: plovoucí podlahy, dlažba, 
parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Vyrovnání výškových rozdílů
v jedné vrstvě 2 – 15 mm, lze klást celoplošně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách.

•  Vysoká pevnost v tahu i tlaku  
• Použití v interiéru
• Rychlá zpracovatelnost  

• Pochůzná po 2 až 4 hodinách (při 20 °C, při nižších 
teplotách se čas prodlužuje)

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57110DEU1 pytel 20 kg 42 ks šedá 263,-

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY RAPID S400

Cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád.
Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS 
(expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. 
QUARTZ FASÁDA je komponentou ETICS Den Braven Therm STYRO a MINERAL
s evropskými technickými schváleními (ETA), vydanými podle směrnice ETAG 004.

• Odolné vodě i mrazu
• Pro vnitřní i vnější použití
• Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu  
 (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), desek z minerálních  
 vláken apod. 

• Stěrkování (vkládání armovací mřížky/perlinky) 
 na těchto tepelných izolačních materiálech
• V kombinaci s armovací perlinkou ideální pro renovace  
 starých vypraskaných omítek

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
57106DEU1 pytel 20 kg 54 ks šedá 167,-

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL QUARTZ FASÁDA
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ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ
LAK BR – ALP 

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující 
hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny
v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.

• Výborná hloubková penetrační schopnost
• Je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
• Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám

• Na suchý i vlhký podklad
• Určeno jen do exteriéru

obj. číslo obal obsah počet kusů na paletě barva MOC Kč/ks (bez DPH)
11001DEU plechovka 8 kg 55 ks černá 399,-
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obj. číslo obal obsah
počet kusů
v kartonu

barva poznámka
MOC Kč/ks 
(bez DPH)

TP01001DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1001 Béžová 109,-
TP01003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1003 Signální žlutá 109,-
TP01018DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1018 Zinková žlutá 109,-
TP01023DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1023 Žlutá dopravní 109,-
TP01028DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1028 Melounová žlutá 109,-
TP02004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 2004 Oranžová pravá 109,-
TP03000DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3000 Ohnivě červená 109,-
TP03002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3002 Karmínová červená 109,-
TP03003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3003 Rubínová červeň 109,-
TP03004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3004 Purpurová červená 109,-
TP03005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3005 Vínová červená 109,-
TP03011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3011 Červenohnědá 109,-
TP03017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3017 Růžová 109,-
TP03020DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3020 Dopravní červená 109,-
TP04003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 4003 Fialová vřesová 109,-
TP04008DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 4008 Fialová signální 109,-
TP05002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5002 Ultramarínová 109,-
TP05010DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5010 Enziánová modrá 109,-
TP05012DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5012 Světle modrá 109,-
TP05015DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5015 Nebeská modrá 109,-
TP05021DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5021 Vodní modrá / tyrkysová 109,-
TP05022DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5022 Noční modrá 109,-
TP06002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6002 Listová zelená 109,-
TP06005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6005 Mechová zelená 109,-
TP06009DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6009 Jedlová zelená 109,-
TP06018DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6018 Zelenožlutá 109,-
TP06019DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6019 Pastelová zelená 109,-
TP06029DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6029 Mátová zelená 109,-
TP07001DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7001 Stříbrošedá 109,-
TP07016DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7016 Antracitová šedá 109,-
TP07024DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7024 Grafi tová šedá 109,-
TP07032DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7032 Šterková šedá 109,-
TP07035DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7035 Světle šedá 109,-
TP07046DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7046 Telešedá 2 109,-
TP08004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8004 Měděná hnědá 109,-
TP08011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8011 Oříšková hnědá 109,-
TP08016DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8016 Mahagonově hnědá 109,-
TP08017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8017 Čokoládová hnědá 109,-
TP08019DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8019 Šedohnědá 109,-
TP09003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signální bílá 109,-
TP090031DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signální bílá MATNÁ 109,-
TP09005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9005 Černá 109,-
TP090051DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9005 Černá MAT 109,-
TP09010DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9010 Bílá 109,-
TP090101DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9010 Bílá MAT 109,-
TP09011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9011 Grafi tová černá 109,-
TP09017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9017 Dopravní černá 109,-
TP09006DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9006 Bílý hliník - metalíza 109,-
TP09181DEU dóza 400 ml 12 ks - Měděná - metalíza 109,-
TP09182DEU dóza 400 ml 12 ks - Zlatá - metalíza 109,-
TP09199DEU dóza 400 ml 12 ks - Transparentní lak 109,-

TP09005DEU
TP090051DEU
TP09010DEU
TP090101DEU
TP09011DEUTP09011DEU
TP09017DEUTP09017DEU
TP09006DEUTP09006DEU
TP09181DEU
TP09182DEU
TP09199DEU

TP05022DEU
TP06002DEU
TP06005DEU
TP06009DEUTP06009DEU
TP06018DEU
TP06019DEU
TP06029DEU
TP07001DEU
TP07016DEU
TP07024DEU
TP07032DEU
TP07035DEU
TP07046DEU
TP08004DEU
TP08011DEU
TP08016DEU
TP08017DEU
TP08019DEU
TP09003DEU
TP090031DEU

obj. číslo obal

TP01001DEU dóza
TP01003DEU dóza
TP01018DEU dóza
TP01023DEU dóza
TP01028DEU dóza

dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza
dóza

TP01028DEU
TP02004DEU
TP03000DEU
TP03002DEU
TP03003DEU
TP03004DEU
TP03005DEU
TP03011DEU
TP03017DEU
TP03020DEU
TP04003DEU
TP04008DEU
TP05002DEU
TP05010DEU
TP05012DEU
TP05015DEU
TP05021DEU
TP05022DEU

MULTI COLOR SPRAY
Speciální barva pro nástřik různých povrchů. Ideální na nástřik, 
kovů, dřeva s výbornou kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití.

•   Rychlé schnutí  •   Vysoký lesk  •   Výborná přilnavost k podkladu
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Vysoce účinný prostředek na odstraňování asfaltu, dehtu z mnoha automobilových povrchů, 
skla, textilu, gumy 

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje 
vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabraňuje 
prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

• Odstraňuje asfalt, dehet z různých povrchů
• Odstraňuje nečistoty jako např. Lepidla, tmely, oleje, tuky,  
 silikon, vosk, parafín, tiskařské barvy a další

• Okamžitě použitelný
• Snadné použití 

• Zvyšuje přilnavost pneumatik
• Zabraňuje prokluzování kol
• Snižuje riziko nebezpečí smyku

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50101DEU dóza 400 ml 12 ks - 99,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TA20902DEU dóza 400 ml 12 ks - 99,-

ODSTRAŇOVAČ ASFALTU / ASPHALT REMOVER

SNĚHOVÉ ŘETĚZY / SNOW CHAINS

Základní a antikorozní nátěr pod MULTI Color Spray. Ideální na nástřik, kovů, dřeva s výbornou 
kryvostí. Pro venkovní i vnitřní použití.

• Rychlé schnutí
• Základní nátěr 
• Pod Multi color spray

obj. číslo obal obsah
počet kusů 
v kartonu

barva MOC Kč/ks (bez DPH)

TP13009DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3009 Oxidovaná červená 109,-

TP17040DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7040 Okenní šedá 109,-

TP19003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signální bílá 109,-

TP19011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9011 Grafi tová černá 109,-

PRIMER COLOR SPRAY

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování
pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůs-
vitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, 
běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

• Rychle zasychá
• Jasná barva
• Na vlhký i mokrý podklad

• Značení vedení inženýrských sítí
• Trasování řezů pro výkopy v komunikacích

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TP00001DEU dóza 500 ml 12 ks bílá 179,-
TP00002DEU dóza 500 ml 12 ks červená 179,-
TP00003DEU dóza 500 ml 12 ks modrá 179,-
TP00004DEU dóza 500 ml 12 ks zelená 179,-
TP00005DEU dóza 500 ml 12 ks žlutá 179,-
TP00006DEU dóza 500 ml 12 ks oranžová 179,-
TP00007DEU dóza 500 ml 12 ks růžová 179,-

ZNAČKOVACÍ SPREJ / MARKER FLUO SPRAY
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Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách
do -5 °C. Přilnavost na PP, PE, pěnu, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenku, beton, 
sklo, textil, kůži, plst, bavlnu a např. pro lepení 3D pásků.

Chladící sprej speciálně používaný pro testování nebo čištění. Dosahuje teplot až -45 °C.
Ve strojírenství vhodný pro montáž kovových částí, simulace studeného startu v automotive,
či v elektro průmyslu jako lokalizace elektronických poruch, okamžité ochlazení polo-
vodičových součástek, kondenzátorů, diod apod. Vhodný i jako odstraňovač žvýkaček.

Žáruvzdorný ochranný sprej na bázi silikonu. Ideální pro lakování povrchů s požadavkem 
ochrany při teplotě nad +200 °C. UV stabilní, dlouhodobě odolný až do +800 °C. Vhodný
jako ochrana výfuků, ohřívačů, radiátorů, grilů, krbů, kotlů, trubek apod.

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TA21000 aerosolový sprej 400 ml 12 ks transparentní 219,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50102DEU aerosolový sprej 400 ml 12 ks transparentní 189,-

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
TA50103DEU dóza 400 ml 12 ks černá matná 189,-
TA50104DEU dóza 400 ml 12 ks stříbrná matná 189,-

LEPIDLO VE SPREJI

COOLING SPRAY

HIGH TEMPERATURE 800 °C

• Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
• Rychlá a vysoká prvotní adheze
• Na bázi butylu

• Montáž, čištění, chlazení
• Dosahuje teplot až -45 °C

• Okamžitě a snadno aplikovatelný
• Vysoká přilnavost ke všem kovovým materiálům
• UV stabilní

• Odolný až do +800 °C
• Rychleschnoucí
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MASKOVACÍ PÁSKA /
MASKING TAPE

Pro běžné maskování ploch před natíráním a malováním při vytváření rovných lemů v malířských nátěrech. Ochrana 
dveřních a okenních otvorů při malování. Lepení protiprachových uzávěr tzv. filtrů. Opravy papírových obalů, sáčků 
a obálek. Rychlé slepení přebalů a krabic. Odstranitelná bez zbytku lepidla. Vhodná pro rozpouštědlové a vodou 
ředitelné barvy.

obj. číslo šířka (mm) délka (m) počet kusů na paletě barva MOC Kč/ks (bez DPH)
B7001DEU 19 50 96 ks světle žlutá 22,-
B7011DEU 25 50 72 ks světle žlutá 28,-
B7021DEU 30 50 60 ks světle žlutá 35,-
B7031DEU 38 50 48 ks světle žlutá 41,-
B7041DEU 50 50 36 ks světle žlutá 51,-
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Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, 
ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, 
odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie
a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou.

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum, 
umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí k většině podkladových materiálů. Základ 
pásky je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového 
lepidla.

Pro vyztužení podélných a příčných spár sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený 
spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti 
otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených 
konstrukcí, stropních podhledů a opláštění podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka 
opatřena akrylátovým lepidlem.

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Chrání před 
barvou, vlhkem a prachem. Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních 
strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.  

obj. číslo šířka (mm) délka (m) počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
B752DEU 50 50 24 ks stříbrná 108,-

obj. číslo šířka (mm) délka (m) počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
B812DEU 25 50 48 ks bílá 57,-
B815DEU 50 25 24 ks bílá 54,-

obj. číslo šířka (mm) délka (m) počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
B4510DEU 48 20 100 ks bílá 31,-
B4511DEU 48 45 48 ks bílá 74,-
B4512DEU 48 90 24 ks bílá 95,-
B4513DEU 48 153 24 ks bílá 170,-

obj. číslo šířka x délka (m) typ počet kusů v kartonu barva MOC Kč/ks (bez DPH)
B900FOL 4 x 5 standard 20 ks transparentní 15,-
B899FOL 4 x 5 extra 20 ks transparentní 31,-
B889FOL 4 x 5 super 10 ks transparentní 73,-

HLINÍKOVÁ PÁSKA/ ALUMINIUM TAPE

KOBERCOVÁ PÁSKA / CARPET TAPE

SAMOLEPICÍ MŘÍŽKA NA SÁDROKARTONY /
SELF ADHESIVE TAPE FOR PLASTERBOARDS

ZAKRÝVACÍ FOLIE



STOjAnY - POdPORA PROdeje

Prezentace na prodejně

5 šikmých polic 

(8 pozic po 6 kusech)

obj.číslo: ST308650MC

MODUL 650 Multi Color

208

58

68

233

45

40

40

40

MODUL I.3. 650 DEU

68
68

233208

40

45

40

35

58

68

233208

4040

4545

40

3535

58

1 x koš na kartuše 

(11 druhů po 12 kusech)

4 x police

obj.číslo ST301650DEU

PAP stojan DISTYK
na kartuše

187

28,5

36

4 police

(3 x 5 ks kartuší)

obj.číslo: ST0030DEU

PAP stojan Distyk 
na pěny

36
28,5

187

3 police 

(3 x 4 ks dóza)

obj.číslo ST0031DEU

PAP stojan SAURUS 
na kartuše

36

28,5

187

28,5

187187

4 police

(3x 5 ks kartuší)

obj.číslo ST0030SAU

Pultový stojan SAURUS

22,8

49

36

(3 x 4 kartuše)

obj.číslo ST0038DEU
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www.distyk.cz
Den Braven Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, Česká republika
tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 205

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072 
info@distyk.cz


