
MAMUT GLUE - HIGH TACK

MAMUT GLUE - CRYSTAL

MAMUT GLUE - TOTAL - Extra pevnost

Moderní lepidlo na bázi MS polymerů vhodné všude tam, kde je
vyžadováno (průhledného) spoje. Univerzálnítransparentního
lepidlo je vhodné pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je
nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC,
EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, sádra, smalt,
keramika aj.

Moderní lepidlo na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a
mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně
vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje
vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický,
voděodolný spoj.

Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti ve
stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu, instalace
a montáž. Vysoce kvalitní, profesionální a univerzální lepidlo na bázi MS
polymerů, které vykazuje extrémně vysokou pevnost v tahu a vysokou
konečnou přídržnosti. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří
vysokopevnostní, elastický voděodolný spoj.
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MAMUT GLUE - MULTI

Použití
• Doba zpracování : cca 10 minut
• Aplikační teplota : +5 až +40°C
• Teplotní odolnost : -40 až +90°C
• Tvrdost : 63 ShA
• Lepení zrcadel,podlahových lišt, schodnic,parapetů apod.
• Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PVC, betonu, keramiky, dřeva,

zdiva, sádrokartonu apod.
• Tmelení v oblasti průmyslu, při výrobě aut, železničních vagónů a letadel
• Konstrukční tmelení, dekorace, apod.
• Do interiéru i exteriéru
• Na savé i nesavé podklady

Mnohostranné vysokopevnostní lepidlo na bázi MS polymerů s možností tmelení.
Zaručuje vysoce odolný a pružný spoj.

• Možnost lepení i pod vodou

POWER KLEBER - PU lepidlo D4

BOND FLEX - CRYSTAL - PU tmel

Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního
kamene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.)
Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, lehce napěňuje
a vyplňuje nerovnosti. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních
vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení,
čluny, podlahy a jiné). Lepení lakovaných a nesavých povrchů.
K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů.
Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

Použití
• Doba zpracování : cca 4 minuty
• Aplikační teplota : +5 až +30°C
• Teplotní odolnost : -30 až +80°C

• Voděodolný spoj - D4 (dle ČSN EN 204)
• Po vytvrzení lze brousit a přetírat
• Tlumí hluk a vibrace
• Není agresivní k podkladu
• Bez obsahu rozpouštědel
• Odolný běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům
• Vysoká přilnavost i k vlhkým podkladům

Jednosložkový, vlhkem vulkanizující transparentní polyuretan určený
k lepení i tmelení. Využívá moderní hybridní SPUR technologie. Pro lepení a
tmelení veškerých spojů v interiérech i exteriérech budov s požadavkem na
neviditelný spoj. Najde všestranné uplatnění mezi zedníky, klempíři, pokrývači,
mechaniky, elektromontéry i zámečníky při údržbě, opravách, výstavbě i
montážích.

• Transparentní / elastický průhledný spoj
• Vodotěsný,mrazuvzdorný spoj
• Odolný vůči plísním a stárnutí,UV záření a povětrnostním vlivům
• Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům
• Téměř bez zápachu – moderní hybridní polyuretan

• Použití
• Doba zpracování : 30 minut
• Aplikační teplota : +5 až +40°C
• Teplotní odolnost : -30 až +70°C
• Tvrdost : 30 ShA
• Neviditelné lepení skla
• Transparentní a elastické lepení a tmelení mnoha konstrukcí
• Tmelení parapetů,klempířských prvků,prvků fasád aj.
• Na beton,kámen,zdivo,dřevo,kovy,sklo a vybrané typy plastů

Použití
• Doba zpracování : 5 - 10 minut
• Aplikační teplota : +5 až +40°C
• Teplotní odolnost : -40 až +90°C
• Tvrdost : 60 ShA
• Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti

ve stavebnictví a průmyslu na údržbu, renovaci, opravy, výstavbu,
instalace a montáž.

Použití
• Doba zpracování : cca 10 minut
• Aplikační teplota : +5 až +40°C
• Teplotní odolnost : -40 až +90°C
• Tvrdost : 38 ShA

• okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
• vysoká konečná pevnost 22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)

Použití
• Doba zpracování : cca 10 - 15 minut
• Aplikační teplota : +5 až +40°C
• Teplotní odolnost : -40 až +95°C
• Tvrdost : 55 ShA
• lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním, strojním

průmyslu i automobilovém průmyslu
• lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
• lepení zrcadel, schodnic, parapetů, podlahových lišt,

obkladových prvků apod.

Lepidla "Mamut" - přilepí těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje!

VLASTNOSTI
� okamžitá přídržnost
� vysoká konečná pevnost
� vysoká přilnavost k podkladu – i na vlhké podklady

� trvale pružný spoj, odolný vodě, vlhkosti a povětrnostním vlivům
� neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, ftaláty ani silikon
� po vytvrzení je spoj přetíratelný vhodnými barvami
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25ml 100 12 ks 37,70 1,460 C

290ml 12 12 ks 155,00 6,000 C
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transparent 300ml 12 9 � ks 136,00 5,250 C
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bílá 290ml 12 12 ks 161,00 6,250 C
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béžová 300ml 12 12 � ks 114,00 4,420 C
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25ml 100 18 ks 35,50 1,380 C

290ml 12 18 ks 134,00 5,200 C

600ml 12 12 ks 239,00 9,250 C

černá 290ml 12 18 ks 143,00 5,550 C
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bílá 290ml 12 12 ks 155,00 6,000 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 %188

VYSOCE PEVNOSTNÍ LEPIDLA


