
Dlouhodobě vyzkoušený a velmi oblíbený model polyureta-

nové pěny, FM343 je charakteristická zejména svou skvělou

strukturou po vytvrzení i při aplikaci za nízkých teplot.

� aplikace od -10 °C do +35 °C

� k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená

Přednosti:

� vydatnost až 18 m ve spáře 3x7 cm sAA270

�maximální rozměrová stabilita

� řezatelná po 30 minutách

� povrchově nelepivá po 10 minutách

Zimní varianta PUR pěny. Při vývoji byl kladen maximální

důraz na vydatnost pěny, při zachování možnosti celoroční

aplikace od -10 °C.

� aplikace od -10 °C do +35 °C

� K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).

Barva: zelená

Přednosti:

� vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270

� postexpanze pouze cca 50%

� excelentní přilnavost na většinu povrchů

� řezatelná po 40 minutách

Optimální kombinace nižší expanze pěny a zároveň vysokou

vydatností pěny, navíc aplikovatelné za téměř jakéhokoliv

počasí.

� aplikace od -10 °C do +35 °C

� k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená

Přednosti:

� vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolíAA270

�minimální postexpanze

� excelentní přilnavost na většinu povrchů

� řezatelná po cca 45 minutách

Nejnovější polyuretanová pěna v sortimentu illbruck. Velmi

nízká expanze, kvalitní struktura, vysoká vydatnost, rychlé

vytvrzování, celoroční použití od -10 °C.

� aplikace od -10 °C do +35 °C

� K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení).

Barva: zelená

Přednosti:

� vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270

�minimální postexpanze a smrštění

� excelentní struktura a vzhled

2-komponentní polyuretanová pěna pro utěsnění a vypl-

nění spár, při současném zafixování obložkových zárubní

interiérových dveří.

� aplikace od +5 °C do +35 °C

� není potřeba aplikační pistole

Barva: zelená

Přednosti:

� vysoká vnitřní struktura pěny

� přilne na širokou škálu pokladů

� řezatelná za 10 minut

Unikátní 1-komp. pěna s minimální postexpanzí.

� aplikace od -3 °C do +35 °C

� kdávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: bílá

Přednosti:

� vydatnost cca 17,5  m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270

� dovolené přetvoření pěny 35%

� dobrá řezatelnost

� pěna vyladěná pro oknaře, ideální tepelný izolant okolo

oken, který nikdy nepraskne a neoddělí se od okna či stěny

Extrémně rychle reagující a vytvrzující 2–komponentní

kartušová pěna. Pěna slouží pro upevnění obložkových

zárubní.

� aplikace od +5 °C do +30 °C

� k aplikaci je potřeba tandem. aplikační pistole AA281

Barva: béžová

Přednosti:

� patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci

bez kartonových pásků

� řezatelná po 90 sekundách

� instalace dveří možná již po 20 minutách

PUR pěna Maxx - nízkoexpanzní

PUR pěna XXL - zimní

PUR pěna Perfekt

PUR pěna Basic PUR pěna Perfekt - nízkoexpanzní

PUR pěna 2K - trubičková

Oknařská pěna

PUR pěna 2K - rychletuhnoucí

Kvalitní polyuretanová pěna s plněním dózy do 750 ml. Hlavní

předností FM310 je hlavně skvělá struktura pěny a rychlé

vytvrzování.

� aplikace od -10 °C do +35 °C

� k dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo

aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)

Barva: zelená

Přednosti:

� vydatnost až 14,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270

� výborná přilnavost na celou řadu podkladů

� dobrá rozměrová stálost
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Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

pro montážníky 750ml do -10
o
C B3 15 12 � ks 95,00 3,680 C

pro maloobchod 750ml do -10
o
C B3 15 12 � ks 102,00 3,950 C
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880ml do -3°C B3 12 12 � ks 150,00 5,800 C
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850ml do -10
o
C B3 15 12 � ks 132,00 5,100 C
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pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

880ml do -10°C B3 15 12 � ks 120,00 4,650 C
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880ml do -10°C B3 15 12 � ks 130,00 5,050 C
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880ml do -10°C B3 15 12 � ks 134,00 5,200 C

400ml do +5°C B2 9 12 � ks 178,00 6,900 C
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210ml do +5°C B3 6 16 � ks 115,00 4,460 C
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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 % 129


