
LEPIDLA UHU

Je vhodné pro lepení všech pružných, tuhých, porézních i neporézních
materiálů, jako jsou např.: porcelán, keramika, mnoho plastů, kovy,
dřevo, sklo, kůže, guma, pěnový polystyren, papír, karton apod.
Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu, silikonu a textilu.

UHU Alleskleber Super Strong & Safe -
univerzální lepidlo pro rychlé opravy

� velmi pevné, rychlé a bezpečné lepení
� možnost korekce po dobu 20 sekund
� odolné vibracím a otřesům
� odolává povětrnostním vlivům a teplotám od −50°C do +100°C
� pružné, transparentní, bez zápachu

Nejtěžší předmět zvednutý pomocí lepidla je FORD Pick Up Truck
o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 hodinu zvednuté na
jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce o průměru 7 cm, vzájemně
slepené 9 kapkami běžně dostupného lepidla UHU Alleskleber Super
Strong & Safe. Rekordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v Německém
Bühlu.

Vlastnosti:
Vysoce kvalitní nestékavé kontaktní lepidlo pro rychlé,chloroprénové
pevné a isté lepení hladkých povrchů materiálů. Pro své vlastnosti ječ
vhodné pro práci nad hlavou a svislých plochách. Má vysokou tepelnou
odolnost od -20°C do +125°C. Lepený spoj zůstává elastický
a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Je vhodné pro lepení dřeva, dřevotřísky, plastů, keramiky, porcelánu, skla,
kovů, kůže, filcu, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů aj. Lepidlo není
vhodné pro lepení pěnového polystyrenu a měk eného PVC.č

UHU kontakt kraftkleber - nestékavé lepidlo

UHU power transparent - čiré silné lepidlo

Vlastnosti:
Universální čiré lepidlo nové generace s vysokou pevností vyvinuté pro
lepení všech slepitelných materiálů. Toto polyuretanové lepidlo je svými
vlastnostmi a oblastmi použití převratnou změnou ve způsobu, technologii
a výsledcích lepení. Odolává horké vodě, čistícím prostředkům, ředěným
louhům,kyselinám,alkoholu a teplotám od -30°C do +70°C.

Rozsah použití:
Lepí spolehlivě všechny materiály s výjimečnou pevností. Vhodné zejména
pro lepení a opravy dřeva, tvrzených i měkčených plastů (vynikající pro
opravy a lepení plastové obuvi, bazénových fólií, nafukovacích matrací
apod.), keramiky, skla, kovů, kůže, gumy, textilu, plsti, korku, kartonu apod.
Měkčené plasty jako vinyl je možné lepit i pod vodou. Není vhodné pro
lepení PP,PE, teflonu a silikonu.

Kontaktní

Speciální

UHU weich PVC - lepidlo na měkčené plasty

Vlastnosti:
Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro opravy a lepení měkčených
plastů. Souprava obsahuje lepidlo a opravnou fólii. Má vysokou odolnost vůči
vodě a teplotám od −30°C do +70°C. Je také odolné vůči olejům, ředěným
kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.
Rozsah použití:
Lepí měkčené PVC, gumu a umělou kůži (nafukovací hračky, čluny, lehátka,
bazény, pláštěnky, plastová obuv aj.). Lepidlo není vhodné pro lepení PE, PP,
teflonu, silikonu a pěnového polystyrenu.

UHU hart kunststoff - lepidlo na tvrdé plasty

Vlastnosti:
Speciální, velmi silné a ú inné kyanoakrylátové lepidlo pro lepení různýchč
druhů plastů jako je tvrdé PVC, plexisklo, ABS aj. a to jak mezi sebou,
tak i v kombinaci s ostatními materiály. Ideální pro lepení a opravy malých
ploch. Není vhodné pro lepení PP, PE a teflonu.
Rozsah použití:
Lepené ásti musí být rovné, suché, odmaštěné a musí přesně přil hat.č é
Lepidlo naneste pouze na jednu stranu lepeného materiálu a přitla te k sobě.č

UHU Sekundenkleber kunststoff - sekundové lepidlo na plasty

UHU POR (EXPANDED POLYSTYRENE) - lepidlo na polystyren

Vlastnosti:
Speciální transparentní pružné lepidlo na pěnový polystyren a na polystyren
v kombinaci s jinými materiály. Je velmi odolné stárnutí. Voděodolné.
Neobsahuje toluen. Lepidlo spojuje pěnový polystyren také s dalšími
materiály, např. dřevo, papír, kov, keramiku, omítku, tkaninu a různé plasty.
Nevhodné pro PE a PP.
Rozsah použití: Lepený povrch musí být suchý a čistý. Lepidlo naneste
na jednu plochu a také na druhou plochu. Dobře rozetřete. Počkejte, až
bude lepidlo suché na dotek (přibližně 10 min.)... poté lehce stlačte
dohromady. Další korekce spoje není možná.

Vlastnosti:
Speciální kontaktní lepidlo s důrazem na vysokou pevnost a elasticitu
spoje ur ené především pro lepení obuvi a kožených výrobků.č
Má vysokou odolnost vů i vodě a teplotám od -20 °C do +125 °C.č
Je také odolné vů i olejům, ředěným kyselinám a louhům.č
Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

Rozsah použití:
Lepení obuvi a kožených výrobků a dále pro lepení kovů, kůže, korku,
textilu, gumy, pěnových materiálů a mnoha plastů. Lepidlo není vhodné
pro lepení pěnového polystyrenu a měk eného PVCč , dále pak PP a PE.

UHU SCHUH LEDER - lepidlo na kůži a boty&

UHU alleskleber extra – univerzální extra lepidlo

Vlastnosti:
Lepí rychle,čistě, trvale,možnost korektury spoje.

Rozsah použití:
Porcelán, dřevo, kovy, sklo, keramika, plexisklo, plsť, kůže, korek, textil, kartón,
papír – UHU univerzální lepidlo lepí prostě všechno. (Nevhodné na styropor).

Vlastnosti:
Speciální transparentní lepidlo pro lepení tvrdých plastů. Lepidlo odolává vodě,
olejům, ředěným kyselinám a louhům a teplotám od −30°C do +90°C.
Tzv. svařování za studena.
Rozsah použití:
Vhodné pro lepení např. plexiskla, tvrdého PVC (novodur), ABS
a to jak mezi sebou, tak i navzájem s dalšími materiály (kov, dřevo,
sklo a keramika). Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a pěnového
polystyrenu.

název obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

tuba 33ml 10 neomez. � ks 49,30 1,910 D

plechovka 670g 6 neomez. � ks 302,00 11,700 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

42g 6 neomez. � ks 64,00 2,480 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

31 g 10 neomez. � ks 34,50 1,340 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

7 g 12 neomez. ks 75,00 2,910 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30g 6 neomez. � ks 44,40 1,720 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30 g 6 neomez. � ks 76,50 2,970 D

ks 6,30 0,244 DUHU záplata PVC - náhradní

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

3g 6 neomez. � ks 45,50 1,760 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

27g 10 neomez. � ks 58,00 2,250 D

570g 1 neomez. � ks 449,00 17,400 D

obsah bal. ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30g 10 neomez. � ks 45,30 1,760 D

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 %184


