
Impregnace ve spreji ME 902 slouží pro zlepšení

přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou

aplikací butylových nebo bitumenových pásek a fólií.

� aplikace od -5 °C do +40 °C

Barva: transparent

Přednosti:

� velmi snadná aplikace

� lehké zpevnění přilnavosti

� výrazné zlepšení přilnavosti podkladu

� krátká doba odvětrání

B&B Sprejový Primer

je impregnace bez rozpouštědel na podkladní plochy jako

jsou zdivo, omítka, beton, dřevo a jiné porézní materiály.

Díky nulovému obsahu rozpouštědel je produkt velmi

šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

Barva: bílá (průhledná po zaschnutí)

Přednosti:

� fólie lze pokládat do ještě vlhké vrstvy primeru

� bez rozpouštědel - zdravotně nezávadný

� snadné čištění pracovních pomůcek vodou

� zpracovatelný při okolní teplotě vyšší než -10 °C

� krátká doba odvětrání

B&B Primer EKO

Nový optimalizovaný aplikátor na polyureta-

nové pěny a lepidla illbruck. Díky nové

konstrukci vrchních adaptérů na illbruck PUR

pěnách a lepidlech je možné jejich snadné

vyprázdnění pomocí trubičky AA210 nebo

klasickou pistolí, jako je např. AA270

Barva: transparentní / černá

Přednosti:

� vyšší vydatnost pěn

� lepší struktura pěny

� nižší post expanze pěny

illbruck váleček určený k dokonalému

přitlačení pásek a fólií vůči podkladní ploše.

Drobnost, která jasně odlišuje průměrně a vy-

soce kvalitně provedenou aplikaci butylových

a bitumenových fólií a pásek. Použitím váleč-

ku a přitlačením butylového pásku k podkladu

dojde k vytvoření perfektního spoje.

Barva: černo - stříbrná

Přednosti:

� dlouhá životnost

� velmi nízká váha

illbruck nůžky určené pro pohodlné krácení

komprimačních pásek typu TP600, TP652

a dalších.

Barva: zeleno - stříbrná

Přednosti:

� precizní provedení

� dlouhá životnost

Jednoduchá plastová svorka, která po umístě-

ní na komprimační pásku zamezení její samo-

volné expanzi. Pro pásky do šířky 30 mm.

Barva: zelená

Přednosti:

� k opakovanému použití

�manipulace možná jednou rukou

� zabrání samovolné expanzi komprimačních

pásek

AA210 Kónická trubička na PUR pěnu

Aplikační váleček

AB005 Nůžky na pásky a fólie

AB007 Svorka na pásky

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

500ml transparent 15 12 � ks 329,00 12,800 C

Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní

nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových

a bitumenových pásek.

� aplikace od -5 °C do +40 °C

Barva: transparent

Přednosti:

� krátká doba zavadnutí

� lehce zpevní podkladní plochu

� optimalizuje přilnavost

B&B Primer

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l transparent 15 12 � ks 329,00 12,800 C

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1l bílá 24 6 ks 329,00 12,800 C

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 %136

obsah barva
skl.

měs.
bal ks

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

6ks čirá 10 � sada 50,00 1,940 C

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1 ks 57,00 2,210 D

název

Aplikační váleček

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1 ks 286,00 11,100 D

název

Nůžky na komprimované pásky a fólie

bal ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

1 ks 149,00 5,800 D

název

Svorka na komprimované pásky


