


Neutrální silikon

Akrylový tmel Sanitární silikon

Univerzální silikon Tekuté hřebíky

100% silikon

Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný elastický spoj. Vhodný pro 
lepení skel do dřevěných okenních rámů, těsnění akrylátových 
van aj. Má silnou přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli aj. 
Nezpůsobuje oxidaci kovů. 

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové dis-
perze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-
-elastický spoj.
Tmelení spár mezi sádrokartonem, dřevotřískou a okolním 
zdivem. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel 
lehce propadá a vytváří typický fabion.

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu 
se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.
Pro spárování obkladů, sanitární „bílé“ keramiky (umyvadla, 
pisoáry, WC mísy), smaltovaných koupelnových van apod.
Trvale pružný, odolný vodě a UV záření. Dlouhá životnost v sa-
nitárním prostředí.

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu 
se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj, odol-
ný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření. Pro těsnění spár 
ve stavebních konstrukcích v auto-moto průmyslu. Vysoká při-
lnavost k povrchově upraveným kovům, glazuře a lakům. 

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvr-
zující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale 
pevný spoj.
Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových zárubní, lišt 
plovoucích podlah. Nahrazuje hřebíky a šrouby.

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Pro těsně-
ní spár ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, 
keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Trvale pružný, 
odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50508SL kartuše 310 ml 12 ks krémová 79,- Kč

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

20102SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 33,- Kč

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové dis-
perze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-

Tmelení spár mezi sádrokartonem, dřevotřískou a okolním 
zdivem. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

33,- Kč

Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný elastický spoj. Vhodný pro 
lepení skel do dřevěných okenních rámů, těsnění akrylátových 
van aj. Má silnou přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli aj. 

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Pro těsně-
ní spár ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, 
keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Trvale pružný, 

Tekuté hřebíky
Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu 
se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj, odol-
ný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření. Pro těsnění spár 
ve stavebních konstrukcích v auto-moto průmyslu. Vysoká při-

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvr-
zující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale 
pevný spoj.
Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových zárubní, lišt 
plovoucích podlah. Nahrazuje hřebíky a šrouby.

OBJEDNACÍ 

50508SL

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvr-
zující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale 

Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových zárubní, lišt 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

79,- Kč

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

301211SL kartuše 310 ml 12 ks transparent 69,- Kč

301221SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 69,- Kč

301231SL kartuše 310 ml 12 ks šedá 69,- Kč

301241SL kartuše 310 ml 12 ks hnědá 69,- Kč

301251SL kartuše 310 ml 12 ks černá 69,- Kč

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30121SL kartuše 310 ml 12 ks transparent 71,- Kč

30122SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 71,- Kč

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30601SL kartuše 310 ml 12 ks transparent 83,- Kč

30602SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 83,- Kč

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30211SL kartuše 310 ml 12 ks transparent 76,- Kč

30212SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 76,- Kč

30213SL kartuše 310 ml 12 ks šedá 76,- Kč

30216SL kartuše 310 ml 12 ks bahama 76,- Kč

Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu výrobku.

Střešní tmel 
Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi bitumenu. Vy-
tváří trvale pevný, plastický spoj. Pro drobné opravy živičných 
střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování oplechování. 
Nouzové opravy střech. Podtmelování hřebenových krytin.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

10205SL kartuše 310 ml 12 ks černá 58,- Kč

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi bitumenu. Vy-
tváří trvale pevný, plastický spoj. Pro drobné opravy živičných 
střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování oplechování. 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Butylenový tmel
Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polybutylenových 
pryskyřic.
Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihel-
ném zdivu. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které 
jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.

Neutrální silikon
Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný elastický spoj. Vhodný pro 
lepení skel do dřevěných okenních rámů, těsnění akrylátových 
van aj. Má silnou přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli aj. 
Nezpůsobuje oxidaci kovů. 

OBJEDNACÍ 

30601SL

30602SL

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polybutylenových 

Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihel-
ném zdivu. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

10102SL kartuše 310 ml 12 ks bílá 48,- Kč

10103SL kartuše 310 ml 12 ks šedá 48,- Kč

Charakteristika
• Bez rozpouštědel
• Antikorozivní – vhodný na ocel, pozinkovaný. plech apod.
• Vysoká přilnavost na dřevo, sádrokarton, zdivo, beton apod.
• Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Charakteristika
• Bez rozpouštědel
• Vytváří hladký, napnutý povrch, plastický spoj
• Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
• Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý – 

nesavý, včetně PVC

Charakteristika
• Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu
• Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
• Velmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné 

kombinace

Charakteristika
• Rychlá přilnavost, snadná aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku
• Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý
• Po vytvrzení přetíratelné

Charakteristika
• Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti
• Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky
• Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví

Charakteristika
• Velmi snadná aplikace
• Výborná odolnost při deformaci podkladu
• Trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech
• Vysoká přilnavost na různé stavební materiály i v kombinaci savý-nesavý
• Odolný UV záření
• Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním
• Tmelení a těsnění zakončovacích profi lů, oplechování komínů, atik a pod.

Charakteristika
• Trvale pružný, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
• Vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace.
• Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti
• Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky
• Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví, 

průmyslu apod.



Pistolová pěna

Montážní pěna

Zimní pěna do -12°C

Maxi 800 pistolová pěna

Zimní pistolová pěna do -12°C

Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebním průmy-
slu. Hnací plyn neobsahuje freony. 
Pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, montážních prostorů 
mezi panely, zděnými příčkami, průchodů elektrického vedení.

Jednosložková, polotvrdá montážní a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Speciálně vyvinutá pro požadavek 
maximální výtěžnosti. Bez obsahu freonů. Pro montáže dveřních zárubní, okenních rámů a pro vyplňování dutin. Výborná tepelná 
izolace v okolí pozednic střech. Vysoká přilnavost k betonu, zdivu, dřevu, polystyrenu, PVC apod.

Jednosložková, polotvrdá montážní a konstrukční pěna na bázi polyuretanu vytvrzujícího reakcí kapalné směsi se vzduchem 
s rozšířenou možností použití při nízkých teplotách pod 0°C až do -12°C! Kvalita pěny při teplotách nad až do +25°C je nezmě-
něna. Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení a vydatnost. Hnací plyn neobsahuje freony. Výborná přilnavost na beton, omítku, 
zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40220SLN pistolová dóza 750 ml 12 ks žlutá 118,- Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40223SL pistolová dóza 800 ml 12 ks žlutá 146,- Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40322SL trubičková dóza 500 ml 12 ks zelená 104,- Kč

40323SL trubičková dóza 750 ml 12 ks zelená 119,- Kč

40324SL pistolová dóza 750 ml 12 ks zelená 141,- Kč

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40110SLN trubičková dóza 300 ml 12 ks zelená 78,- Kč

40120SLN trubičková dóza 500 ml 12 ks zelená 85,- Kč

40140SLN trubičková dóza 750 ml 12 ks zelená 104,- Kč

Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu výrobku.

Jednosložková, profesionální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu, pro použití ve stavebnictví. 
Hnací plyn neobsahuje freony. Speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti. Pro montáže otvorových výplní (okna, 
výkladce, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových kon-
strukcích jako tepelná a zvuková izolace.

Charakteristika
• Rychle vytvrzující
• Tepelný rozsah použití od -12°C do +25°C
• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura
• Výborné tepelné a zvukové izolační schopnosti
• Výborná přilnavost na beton, kámen, omítku, zdivo, dřevo, plasty apod.

Charakteristika
• Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
• Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.

Charakteristika
• Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC – okenní a dveřní rámy, parapety
• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
• Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
• Zvýšená výtěžnost

Charakteristika
• Výplně průchodu průchodů trubek, utěsňování průchodů ve stěnách
• Montáže okenních rámů a dveřních zárubní, vyplňování dutin mezi příčkami, stropem a podlahou
• Rychle vytvrzující
• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.



Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu výrobku.

PU lepidlo na polystyren
Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a de-
korativních prvků z polystyrenu na svislé konstrukce. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Výborná přilnavost na beton, omítku, 
zdivo, polystyren. 

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40221TS pistolová dóza 750 ml 12 ks žlutá 142,- Kč

Lepidlo na cihly 
Jednosložkové, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fi xaci obkladových a konstrukčních stavebních desek 
typu 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 lepení polystyrenu, polyuretanu a lehčených 
materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfi x, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40221SLC pistolová dóza 750 ml 12 ks žlutá 149,- Kč

Pistolová pěna MEGA 66, 
Zimní pistolová pěna MEGA 66 
Výrobek na bázi jednokomponentní polyuretanové pěny s moderní recepturou umožňující získat až 50 % pěny navíc, tj. 66 litrů 
nebo přes 100 běžných metrů spáry o průřezu 5 cm2.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC
BEZ DPH KČ/KS

40222SL pistolová dóza 825 ml 12 ks žlutá 152,- Kč

Nízkoexpanzní trubičková pěna 
Nízkoexpanzní pistolová pěna 

Montážní a izolační jednokomponentní polyuretanová pěna. Speciálně vyvinuta pro požadavek maximální výtěžnosti při nízké 
roztažnosti a zvýšené pevnosti s možností použití za teplot až do +35°C. Pro montáže okenních rámů a obložkových dveřních 
zárubní, pro zvukovou a tepelnou izolaci, vyplňování průchodů a spár.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

40221SL pistolová dóza 750 ml 12 ks žlutá 149,- Kč

40142SL trubičková dóza 750 ml 12 ks žlutá 149,- Kč

Charakteristika
• Nízkoexpanzní, rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• Vysoká pevnost, dobrá zvuková a tepelná izolační schopnost
• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
• Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

Charakteristika
• Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
• Rovnoměrná struktura, výborná zvuková a tepelná izolace
• Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, OSB, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifi kovaných asfaltových pásů apod.
• Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu
• Lepení EPS a soklového XPS
• Vysoce efektivní lepení a montáž izolačních materiálů

Charakteristika
• Zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj.
• Stavby od zahradní architektury – ploty, altánky až po náročnější aplikace
• Lepení lehkých konstrukcí z dutých cihel, betonových a pórobeton. tvarovek
• Lepení sádrokartonových a cementovláknitých desek
• Lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů

Charakteristika
• MAXI výtěžnost – 66 litrů z jedné dózy, tj. o 50 % pěny více
• Vydatnost v běžných metrech až 100m při průřezu spáry 5 cm2

• Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace
• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.
• Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní
• Protihluková izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů
• Utěsňování průchodů ve stěnách
• Nulová nutriční hodnota pro hlodavce, hmyz

Pro maximálně efektivní montáž při nízkých teplotách pod 0°C až do -15°C je k dispozici zimní varianta.



Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu výrobku.

Chemická kotva POLYESTER
Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující 
chemickým procesem, obsahuje styren.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC BEZ DPH 
KČ/KS

74015SL kartuše 300 ml 12 ks šedá 189,- Kč

Čistič PUR pěny 
Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. 
Směs rozpouštědel a hnacího média. Hnací plyn neobsahuje freony.

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC BEZ 
DPH KČ/KS

40410SL pistolová dóza 500 ml 12 ks transparent 102,- Kč

Charakteristika
• Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný systém kotvení
• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí, rychle tuhnoucí
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
• Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
• Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
• Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
• Pro kotvené prvky M8 až M24

Charakteristika
• Rychle rozpouštějící
• Nezanechává lepivý fi lm
• Odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
• Čištění ventilů a aplikačních častí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu
• Multifunkční – s aplikátorem odstraňování zbytků PU pěny ze znečištěných materiálů

Chemická kotva VINYLESTER SF
Dvousložkový chemický kotvicí systém pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem 
(bez styrenu).

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC BEZ DPH 
KČ/KS

74016SL kartuše 280 ml 12 ks šedá 269,- Kč

Charakteristika
• Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný kotvicí systém
• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
• Bez zápachu
• Rychle tuhnoucí
• Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
• Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
• Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
• Pro kotvené prvky M8 až M24

Chemická kotva POLYESTER SF
Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující 
chemickým procesem (bez styrenu).

OBJEDNACÍ ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC BEZ DPH 
KČ/KS

74014SL kartuše 300 ml 12 ks šedá 199,- Kč

Charakteristika
• Okamžitě použitelný kotvicí systém, snadno aplikovatelný
• Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí, rychle tuhnoucí
• Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
• Bez zápachu
• Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
• Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
• Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
• Pro kotvené prvky M8 až M24



Změny cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listu výrobku.

Penetrace S2802A
Penetrace vyrobená na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou. Po vytvrzení vytváří 
transparentní, vodou nerozpustný fi lm. 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH02022SL láhev 1 kg 480 ks mléčně bílá 39,- Kč

CH02024SL kanystr 5 kg 96 ks mléčně bílá 175,- Kč

Lepidlo na obklady a dlažbu C2T
Tenkovrstvé lepidlo na bázi cementu určeno pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého ka-
mene, 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 apod. 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57104SL pytel 20 kg 54 ks šedá 199,- Kč

Aktualizace 07/2018

Charakteristika
• Odolné vodě a mrazu, pro vnitřní a vnější použití
• S vysokou přilnavostí, se sníženým skluzem
• Vysoká pevnost v tahu i tlaku, vyhovuje evropské normě EN 12004: 2007+A1:2012 pro typ C2T
• Lepení obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech
• Lepení dlažby na betonové zálivky podlahového topení, obkladů i dlažby na hydroizolace

Charakteristika
• Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev
• Penetrační nátěry stavebních prvků včetně sádrokartonu, omítek, nekonstrukčního betonu, cihelného zdiva, krytiny z tašek nebo 

eternitu a dalších savých podkladů
• Pod stavební lepidla na obklady a dlažbu, opravné stěrky na beton, samonivelační hmoty, na beton, cihelné zdivo, vápenocemento-

vé interiérové i exteriérové omítky
• Následné technologické vrstvy (malta, lepidlo, beton, stěrka, nátěr atd.) se nanáší po zaschnutí penetračního nátěru
• Lze ředit vodou, poměry ředění jsou určeny dle savosti podkladu


