
Použití lepidel v tlakových nádobách zvyšuje produktivitu,

ekonomiku lepení a snižuje časovou náročnost.

SG - kontaktní lepidlo pro lepení

expandovaného polystyrenu, textilu, korku
Univerzální kontaktní lepidlo s okamžitou a vysokou pevností spoje.
Vhodné pro lepení expandovaného a extrudovaného polystyrénu. Možno lepit
i textilie, čalounické materiály, izolační pěny, korek, dýhu a některé druhy plastů.

• vysoká pevnost spoje
• nenarušuje expandovaný polystyrén
• ěodolné proti vod a vlhkosti
• ěneobsahuje chlorovaná rozpoušt dla
• neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m
2

- spray - 5,01 m
2

- kanystr  - 190 m
2

- barva: zelená

Kontaktní průmyslové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči vysokým teplotám.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné pro lepení dekorativních laminátů na dřevotřísku a na další materiály - dýhu,
sklo, korek, čalounění, zrcadla atd.

HM - vysoce pevnostní lepidlo

odolné vysokým teplotám

• vodovzdorné
• rychlá lepivost
• pevné spoje
• teplotní odolnost: do 93°C
• obsahuje dichlórmetan

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m
2

- spray - 7,36 m
2

- kanystr - 286 m
2

- barva: transparentní a červená

Univerzální rychleschnoucí nechlorované kontaktní lepidlo s vysokou počáteční silou,
vysokou lepivostí a prodlouženou otevřenou dobou.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský průmysl a čalounické aplikace.
Vhodné například k lepení plošných materiálů na bázi dřeva, sklolaminátových desek,
textilií, všech druhů pěnových materiálů včetně molitanu, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.

QDA - rychleschnoucí univerzální lepidlo

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 177

• velmi rychlé zasychání
• do 88tep odolnostlotní : °C
• řdlouhá otev ená doba
• vysoká pevnost spoje
• ěodolné proti vod a vlhkosti
• ěneobsahuje chlorovaná rozpoušt dla
• neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m
2

- spray - 4,18 m
2

- kanystr  - 167 m
2

- barva: transparentnícena bez příslušenství  (hadice, pistole)

PRO PLOŠNÉ LEPENÍ

proprůmysl

Optimální pracovní teplota      15°C

Pro vytvoření 100% spoje použijte váleček

Váleček Optimal
• 3 válečky z tvrdé gumy

• šířka opěrné plochy 19 cm

• teleskopické držadlo 40 - 63 cm

Váleček Ideal
• pohodlnější verze válečku STANDARD

• speciální profilované držadlo,

usnadňuje přenos silného tlaku

• šířka opěrné plochy 7,5 cm

Váleček Standard
• ze středně tvrdé gumy

• má rovné držadlo

• šířka opěrné plochy 7,5 cm

Univerzální kontaktní lepidlo bez obsahu nebezpečných látek (podle normy MACT),
s vysokou počáteční silou, vysokou lepivostí a zvýšenou tepelnou odolností do 100 °C.
Je určené pro průmyslové použití, nábytkářský a automobilový průmysl.
Vhodné například k lepení fólií a laminování plošných materiálů na bázi dřeva,
sklolaminátových desek, textilií, pěnových materiálů, koženky a kůže.
Dále pak pro lepení korku, dýhy a plastových deskových materiálů.

HF - kontaktní lepidlo odolné vysokým teplotám

Vydatnost při spotřebě 12g sušiny/m
2

- spray - 5,34 m
2

- kanystr - 260 m
2

- barva: transparentní

• vysoká počáteční pevnost spoje
• dotep odolnostlotní : 100 °C
• odolné proti vod a vlhkostiě
• ě ěrychlé odv trání rozpoušt del
• neobsahuje látky poškozující

ozónovou vrstvu

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Přítlačný váleček ideal ks 770,00 29,800 C

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Přítlačný váleček standard ks 695,00 26,900 C

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Přítlačný váleček optimal ks 1 160,00 45,000 C

obsah kg obal bal ks skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,425 spray 12 18 transp � ks 181,00 7,000 C

13,61 kanystr 1 18 transp � ks 5 850,00 227,000 C

obsah kg obal bal ks skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,425 spray 12 18 transp � ks 227,00 8,800 C

17,24 kanystr 1 18 transp � ks 6 320,00 245,000 C

17,24 kanystr 1 18 červená � ks 6 650,00 258,000 C

obsah kg obal bal ks skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,340 spray 12 18 transp � ks 200,00 7,750 C

13,61 kanystr 1 18 transp � ks 5 050,00 196,000 C

obsah kg obal bal ks skl. měs barva
značení
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,368 spray 12 18 zelená � ks 247,00 9,550 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 % 189


