
ADHEZNÍ MŮSTEK

S PUR PU-ROOFFIXTŘEŠNÍ LEPIDLO

Vlastnosti:
x Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
x Velice nízká sedimentace křemičitého písku
x Odolný povětrnostním vlivům
x Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám

x Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné
povrchy

x Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev
materiálů QUARTZ

x Spotřeba: 0,15 - 0,2 kg/m2

Použití:
x Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých

i nových povrchů
x Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart,

skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady
a dlažby apod. na nestabilní podklady pod stavební
lepidla na obklady a dlažbu, samonivelační hmoty,
tekutou lepenku aj.

jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky,
nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na dřevotřísku,
na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod.

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, odolné vlhku, určené pro lepení střešních krytin a výrobu střešních izolačních
sendvičových panelů nebo pro dekorativní lepení dřeva, polystyrenu apod.

Vlastnosti:
x Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku / Bez obsahu rozpouštědel (nepoškozuje polystyren)
x Vytvrzuje za pomocí vzdušné vlhkosti i vlhkosti obsažené v lepených materiálech
x Během vytvrzování lepidlo napěňuje (zvětšuje svůj objem), proto ideálně vyplní nerovnosti v lepených materiálech

a trvale zvýší přilnavost
x Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný vůči povětrnostním vlivům
x Nezbarvuje lepený materiál / podklad / přibližná spotřeba 200 g/m2

Použití
x Lepení izolačních materiálů (při zateplování střech) z polystyrenu, minerální i skelné vlny, tuhé polyuretanové pěny

a jiným podobným materiálům pórovitých nebo vláknitých na podklady jako: beton, pórobeton, ocel, plech, dřevo,
sádra, mineralizované / pískované povrchy

x Lepení střešních hydro-termoizolačních sendvičových panelů při
vkládání a vrstvení např. dřevo, plech – polystyren, minerální
vata – lepenka, plech

, bez možnosti další slevypevná cenaP

, bez možnosti další slevypevná cenaP

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

326,40 Kč/ks

Adhezní můstek
5 kg / růžová

952,- Kč/ks

Střešní polyuretanové lepidlo PU-Rooffix
balení 5 kg

ZEMNÍ VRUT S "U" PATKOU
U .NIVERZ KOTEVNÍ SADA

( )SLOUPKU ZEMNÍ VRUT
žárově zinkovaný šroubovací zemní vrut s U patkou. "U" v názvu
zemního vrutu udává šířku profilu U-patky pro uchycení dřevěného
trámu.
Použití na plotové sloupky, pergoly, terasy, informační tabule,
garážová stání. Jednoduchá manipulace. Montáž zemních vrutů
je možná svépomocí.

, bez možnosti další slevypevná cenaP

134,30 Kč/ks
550 mm / průměr 24 až 55 mm

Žárově zinkovaná šroubovací sada, na plotové sloupky, kutatinu
pro různé průměry. Zemní vrut pro vložení trubky. Se závitem

pro upevnění. Jednoduchá manipulace. 5 redukcí
(průměr 24 mm, 35 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm).

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

, bez možnosti další slevypevná cenaP

204,- Kč/ks
90 x 60 x 100 mm / tl. 4 mm

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018312

SORTIMENT PRO STAVBUSORTIMENT PRO STAVBU CZ


