
� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou
tepelnou odolností

� pro lepení ohebných překlížek a MDF desek
nebo pevných sendvičových konstrukcí

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých plastů

� pro oboustrannou aplikaci
� plněno CO-REZ technologií (více lepidla, méně plynu

– pokryje až o 25% více m  plochy)2

� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28% +/-2%
� teplotní odolnost: do 105°C

VÝKONNÉ LEPIDLO
S VELMI SILNOU PŘILNAVOSTÍL12

síťový
nástřik

TRUHLÁŘSTVÍ

dřevěné
desky

co-rezohebné
desky

barva
transp.

barva
transp.

*vydatnost:
spray: 10-14m2

kanystr: 176-210m2
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PREMIUM - SÍŤOVÝ NÁSTŘIK
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKAL 61P

síťový
nástřik

BEZ DICHLÓRMETANU
STŘÍKACÍKONTAKTNÍ LEPIDLOL20

TRUHLÁŘSTVÍ

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokou přilnavostí

� pro lepení laminátů a pro lepení k hutným
podkladovým materiálům

� vhodné pro lepení HPL laminátů, tvrdých plastů, vyztu-
žených plastů GRP a tkanin k různým podkladům,
včetně MDF, dřevotřísky, překližky a dalších dřevěných
deskových materiálů

� možné použít i pro lepení plechů a akrylových zrcadel
� nedoporučuje se pro vinylové materiály,

ohebné plasty, polystyren, PE nebo PP
� hořlavé lepidlo s nehořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 105°C

standardní
lamino

FRL
laminát

kov / hliník syntetická
kůže

plasty protipožární
třída 0

� prémiové kontaktní lepidlo splňující vysoké
nároky - doživotní garance

� pro lepení HPL laminátů a okrajů pracovních desek
k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky,
překlížky a dalších dřevěných deskových materiálů

� pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá
lepící pevnost a vysoká teplotní odolnost

� možné použít i pro lepení plechů a taky kůže
� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,

polystyren, PE nebo PP
� protipožární třída 0 – odpovídá normě BS 6222
� celkový podíl pevných látek: 29-31%
� teplotní odolnost: do 115°C (SAFT do 128°C)

barva
oranž.

PRO VYSOKÉ TEPLOTY
KONTAKTNÍ LEPIDLOSTŘÍKACÍL17

síťový
nástřik

protipožární
třída 1

TRUHLÁŘSTVÍ

� výkonné kontaktní lepidlo
s vysokou tepelnou odolností

� pro dekorativní lamináty

� vhodné pro lepení HPL laminátů a tkanin
k různým podkladům, včetně MDF, dřevotřísky,
překližky a dalších dřevěných materiálů

� protipožární třída 1 – odpovídá normě BS 6222
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� pro oboustrannou aplikaci
� celkový podíl pevných látek: 28-30%
� teplotní odolnost: do 120°C

FRL
laminát

FRP / GRP
sklolaminát

plastové
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kov / hliník standardní
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barva
transp.

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

*vydatnost:
spray: 8m2

kanystr: 130-190m2
barva
transp.

barva
zelená

ka
ny

str

KONTAKTNÍ LEPIDLO
S VYSOKÝM OBSAHEM SUŠINYL18

TRUHLÁŘSTVÍ

� kontaktní lepidlo s vysokým obsahem sušiny 38 - 42%

� vhodné pro lepení MDF, kovových desek
standardních laminátů a překližek

� speciálně navrženo pro náročné laminovací aplikace.
Vysoký obsah sušiny je ideální při lepení většiny
standardních laminátů, ABS hran a také tlustých
dekoračních povrchů

� pro lepení ABS hran aplikujte lepidlo ve 3 - 4 vrstvách
dle savosti podkladu

� nástřik vzdálenost 10-20 cm kolmo k povrchu
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� otevřený čas 50 min
� teplotní odolnost: do 131°C

barva
transp.

*vydatnost:
kanystr: 130-190m2

síťový
nástřik

standardní
lamino

kov / hliníkMDF překližka

ohebné
desky

pro profesionály

TRUHLÁŘSTVÍ

UNIVERZÁLNÍ
KONTAKTNÍ STŘÍKACÍ LEPIDLOL40

standardní
lamino

dřevěné
desky

pěna kobercové
díly

koberec síťový
nástřik

� rychleschnoucí kontaktní lepidlo s dobrou tepelnou odolností

� pro standardní laminátové aplikace

� vhodné pro lepení různých materiálů k deskám
z dřevěných materiálů, kovů a některých tvrdých
plastů i pro lepení pěnových materiálů, tkanin, izolací
vzduchovodů

� nedoporučuje se pro vinylové materiály, ohebné plasty,
polystyren, PE nebo PP

� pro oboustrannou aplikaci
� nehořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
� celkový podíl pevných látek: 28%
� teplotní odolnost: do 105°C

*vydatnost:
spray: 8-12m2

kanystr: 150-180m2

STŘÍKACÍ LEPIDLA

video

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 % 171

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,360 spray 12 18 transp. � ks 195,00 7,550 C

17,00 kanystr 1 18 transp. � ks 5 220,00 202,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,360 spray 12 18 transp. � ks 217,00 8,400 C

17,00 kanystr 1 18 transp., zelená � ks 5 820,00 226,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

17,00 kanystr 1 18 transp. � ks 6 020,00 233,000 C N

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,420 spray 12 18 transp. � ks 213,00 8,250 C

14,40 kanystr 1 18 transp. � ks 5 650,00 219,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,390 spray 12 18 transp � ks 209,00 8,100 C

12,00 kanystr 1 18 transp � ks 5 640,00 219,000 C

obsah kg
bal
ks

skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,360 spray 12 18 oranžová � ks 264,00 10,200 C

17,00 kanystr 1 18 oranžová � ks 6 780,00 263,000 C


