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cElé věky!

DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   7 15.06.2020   14:47:56



8

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

04.40

HIGH TACK
MAMUT GLUE HIGH TACK JE NEJZNÁMĚJŠÍM 

A NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM KUSEM Z MAMUTÍ RODINY. 

Jeho největší výhodou je okamžitá fi xace 500 kg/m2. Využijete ho 
všude tam, kde potřebujete něco rychle přilepit a nemůžete předmět 
z jakýchkoli důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. S tím souvisí jeho 

tužší konzistence.  A již deset let stoupající popularita. 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

35003TU tuba v blistru 25 ml 100 ks bílá 56,-
51910BD kartuše 290 ml 12 ks bílá 159,-
51911BD kartuše 290 ml 12 ks černá 169,-
51912BD salám 600 ml 12 ks bílá 318,-
51913BD kartuše 290 ml 12 ks  šedý 169,-

S323 špička 1 ks volně bílá 2,70

• Okamžitá a vynikající přilnavost k podkladu
• Bez obsahu silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů
• Rychle vytvrzující, bez zápachu
• Trvale pružný, odolný vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
• Odolný slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům

MAMUT GLUE

KAM SE HODÍ?
• všude a téměř na všechno
• do interiéru i exteriéru
• na většinu stavebních materiálů 

(dřevo, OSB desky, kámen, beton, 
sklo, kov, sádrokarton, zdivo a další)

• na lepení zrcadel, podlahových lišt, 
poliček, schodnic, obkladů, parapetů 
a podobně

• do práce i domácnosti

JAK LEPIT?
• jednoduše
• pomocí aplikační pistole
• naneste lepidlo v pruzích
• silně přitlačíme
• a je to, pomocná fi xace už není 

třeba

V ČEM VYNIKÁ?
• drží ihned
• okamžitá přídržnost 500 kg/m2

• lepí na vlhký podklad
• lepí na savé i nesavé podklady
• konečná pevnost 22 kg/cm2

• snadno se přetírá barvami
• neobsahuje rozpouštědla
• po vytvrzení je tepelně odolný

od -40 °C až +90 °C
• zůstává trvale pružný

NA CO POZOR?
• čistý podklad bez mastnot, prachu 

a volných částic
• správné množství lepidla v poměru 

k lepené ploše a hmotnosti
• nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt 

a živičné podklady
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04.38

CRYSTAL
POKUD CHCETE, ABY SPOJ SPLYNUL S OKOLÍM 
JAKO CHAMELEON, NEMŮŽETE VYBRAT LÉPE.

 

Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří pochopitelně průhlednost, 
transparentnost a navrch i pružnost. 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

35008TU tuba v blistru 25 ml 100 ks transparentní 59,-
51930BD kartuše 290 ml 12 ks transparentní 189,-

• Vysokomodulové
• Bez silikonu, transparentní - průhledné
• Trvale pružné, odolné vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých 

a jejich vzájemné kombinace
• Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic)

KAM SE HODÍ?
• do interiéru
• na většinu stavebních materiálů 

(dřevo, keramika, kámen, beton, 
zdivo, sklo, kov a další)

• na lepení vodotěsných spojů, 
sprchovacích zástěn, nábytkového 
kování, dekorací

• do práce i domácnosti

JAK LEPIT?
• jednoduše
• pomocí aplikační pistole naneste 

lepidlo ve svislých pruzích
• silně přitlačíme na lepenou plochu
• použijte svorky či podpěru, než 

lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?
• umí báječný „chameleon efekt“
• lepí na vlhký podklad
• lepí na savé i nesavé podklady
• neobsahuje rozpouštědla
• po vytvrzení je tepelně odolný 

od -40 °C až +90 °C
• zůstává trvale pružný

NA CO POZOR?
• čistý podklad bez mastnot, prachu 

a volných částic
• nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt 

a živičné podklady
• lepené předměty je potřeba do 

vytvrzení lepidla řádně fi xovat
• kvůli citlivosti na UV záření je vhodný 

především do interiéru

• Pro všechna transparentní lepení při 
údržbě, opravách, výstavbě a montážích
v domácnosti

• Lepení vodotěsných spojů při výstavbě,
v domácnosti i ve strojním průmyslu apod.

• Na dřevo, beton, zdivo, kovy, plasty, sklo ve 
stavebnictví i průmyslu

• Lze použít i pro tmelení dilatačních spár
v interiérech budov

MAMUT GLUE
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04.36

MULTI
 NA MAMUT GLUE MULTI JE NEJLEPŠÍ 

JEHO VŠESTRANNOST.   

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

51940BD kartuše 290 ml 12 ks bílá 169,-
51941BD kartuše 290 ml 12 ks šedá 169,-

• Pro lepení a tmelení široké škály materiálů
• Lepení i pod vodou (pouze nesavé materiály)
• Tenkovrstvé lepení
• UV odolný, mrazuvzdorný
• Vysoká přilnavost i k vlhkému podkladu
• Neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu
• Po vytvrzení přetíratelné barvami (mimo alkydových pryskyřic)

KAM SE HODÍ?
• do interiéru i exteriéru
• na většinu stavebních materiálů 

(dřevo, OSB desky, sádrokarton, 
kámen, beton, zdivo, sklo, kov
a další)

• na lepení podlahových lišt, nábytku, 
schodnic, parapetů a dalších

• k tmelení dilatačních spár
• pro opravy trhlin a prasklin v omítce, 

zdivu či betonu
• do práce i domácnosti

JAK LEPIT?
•  jednoduše
• pomocí aplikační pistole naneseme 

lepidlo ve svislých pruzích
• silně přitlačíme na lepenou plochu 

použijte svorky či podpěru, než 
lepidlo vytvrdne

JAK TMELIT?
• tmel vytlačujeme pomocí aplikační 

pistole v tenkých pruzích
• vyhlazujeme do 10 minut po aplikaci

V ČEM VYNIKÁ?
• lepení a tmelení v jednom kroku
• odolnost vůči UV záření
• tenkovrstvé lepení
• je pružný
• lepí na savé i nesavé podklady
• snadno se přetírá barvami už po
 1 hodině
• neobsahuje rozpouštědla
• po vytvrzení odolný 

od -40 °C až do +90 °C

NA CO POZOR?
• čistý podklad bez mastnot, prachu

a volných částic
• nelepí PE, PP, PC, PMMA, asfalt

a živičné materiály
• lepené předměty je potřeba
 do vytvrzení lepidla řádně fi xovat

• 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 (auto výroba, železnice, letecká výroba) konstrukční 

tmelení, dekorace apod.
• Do interiéru i exteriéru
• Na savé i nesavé podklady

Lepí a tmelí totiž zároveň. A také díky tomu šetří váš čas i náklady.

MAMUT GLUE
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04.39

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

51920BD kartuše 290 ml 12 ks bílá 199,-

• Lepení a těsnění ve vnitřním a vnějším prostředí budov
• Velmi dobrá přilnavost k podkladu bez použití primeru i na vlhké povrchy
• Vysoká počáteční přídržnost, lepení lehkých stavebních materiálů
     bez nutnosti fi xace
• Extrémně vysoká konečná pevnost v tahu až 50 kg/cm2

• Rychlé vytvrzení, bez zápachu a smrštění při vulkanizaci
• Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
• Nezpůsobuje korozi kovů
• Trvale pružný, odolný UV záření a povětrnosti (voda, mráz, sníh)

TOTAL

MAMUT GLUE

• Absorbuje akustické a mechanické vibrace
• Po úplném vytvrzení přetíratelné
• Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním 

průmyslu
• Univerzální lepidlo pro lepení mnoha stavebních materiálů, jako je 

nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, ABS, 
PVC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, 
sádra, smalt, keramika bez použití primeru

• Lepení konstrukčních dílů automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, 
osobních vagónů, lodí, fasád, nábytku

• Univerzální lepidlo pro všechny připojovací spáry, trhliny a nerovnosti 
ve stavebnictví a průmyslu

HLAVNÍ DEVIZOU MAMUT GLUE TOTAL 
JE KONEČNÁ PEVNOST 50 KG/CM2. 

 

Nejvíc se tedy hodí na místa, kde potřebujete pružný spoj 
s maximální pevností.

KAM SE HODÍ?
• do interiéru i exteriéru
• na většinu stavebních materiálů 

(dřevo, OSB desky, sádrokarton, 
kámen, beton, zdivo, sklo, kov
a další na lepení konstrukčních 
spojů ve stavebním a strojním 
průmyslu

• na lepení klempířských prvků, 
nábytku, schodnic, parapetů
a dalších

• do práce i domácnosti

JAK LEPIT?
• jednoduše
• pomocí aplikační pistole naneseme 

lepidlo ve svislých pruzích
• silně přitlačíme předmět na lepe-

nou plochu
• použijte svorky či podpěru,

než lepidlo vytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?
• extrémní pevnost po vytvrzení
 50 kg/cm2

• lepí na savé i nesavé podklady
• zůstává trvale pružný
• snadno se přetírá barvami
• schne rychlostí 2 až 3 mm 

za 24 hodin
• neobsahuje rozpouštědla
• po vytvrzení je tepelně odolný 

od -40 °C až +90 °C

NA CO POZOR?
• čistý podklad bez mastnot, prachu 

a volných částic
• nelepí PP, PE, PTFE, PMMA, asfalt 

a živičné podklady
• lepené předměty je potřeba do 

vytvrzení lepidla řádně fi xovat
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07.01

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. CHARAKTERISTIKA

• Okamžitá použitelnost, 
jednoduchá obsluha

• Při ukončení přítlaku zpětný krok 
pro zamezení vytékání tmelu
z kartuše

• Lehké materiály umožňující práci 
po delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. CHARAKTERISTIKA
• Okamžitá použitelnost, 

jednoduchá obsluha
• Lehké materiály umožňující práci 

po delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

PROFI PISTOLE PRO APLIKACI ZE SALÁMŮ (HADICOVÝCH SÁČKŮ)

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel ze salámů (hadicových sáčků). Varianty: mechanická 
nebo pneumatická. Dodáváme také náhradní špičky do pistolí MK5.

• Okamžitá použitelnost, 
jednoduchá obsluha

• Převodový mechanismus umožňu-
jící snadnou a plynulou aplikaci 
(MK5H)

• Zesílený posuvný segment 
zajišťuje dlouhou funkčnost 
a životnost (MK5H)

• Nastavitelná regulace tlaku 
vzduchu (MK5P)

• Nastavitelné umístění rukojeti pro 
ideální vyvážení (MK5P)

CHARAKTERISTIKA

N110

N1102

N114

N141

N142

N1181

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP APLIKAČNÍ PÍST
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N110 pistole HKS 12 COX šestihranný profi l 12 ks oranžová 172,-

N1102 pistole HKS 12 speciál šestihranný profi l 24 ks černá 122,-

07.01

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE S PŘEVODEM

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý 
tlak a lehkost vytlačování.

CHARAKTERISTIKA

• Masivní posuvný segment 
umožňující aplikaci bez prokluzu 
vodící tyče

• Konstrukce mechanismus lehkých 
slitin s vysokou pevností

• Dlouhá funkčnost a životnost

N152

N1180

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP TYP
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N152 pistole PRO 2000 s převodem 1 ks černá 1 520,-

N1180 pistole MK5 SKELET HP s převodem 10 ks oranžová 687,-

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP APLIKAČNÍ PÍST
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N114 pistole litinová šestihranný profi l 40 ks oranžová 73,-

N1181 pistole K 500 šestihranný profi l 40 ks černá 189,-

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP TYP
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N141 pistole MK5 H600 mechanická - ruční volně - 1 211,-

N140 pistole MK5 P600 pneumatická volně - 3 832,-

N142  pistole MK5 P600 Profi pneumatická volně - 3 955,-

S31 náhradní špička do MK5 pro oba typy volně oranžová 24,-

N143  pistole EKO 600 mechanická - ruční volně - 299,-

S311
náhradní špička pro 600 ml 

salámy
pro oba typy volně bílá 3,70

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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04.99

SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON O IM

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umyvadel, obkladů 
a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, C, prádelny apod. K těsnění chla-
dírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, 
glazované povrchy, plasty, akryláty apod. Nezpůsobuje oxidaci kovů.

CHARAKTERISTIKA
• Výborná odolnost v sanitárním 

prostředí
• Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
• Trvale elastický, odolný vlhku, 

vodě, povětrnostním vlivům a UV 
záření

• Velmi vysoká přilnavost k různým 
stavebním materiálům

• Pro prodloužení odolnosti 
sanitárních silikonů čistěte pouze 
neutrálními nebo alkoholovými 
přípravky

04.71

NEUTRÁLNÍ SILIKON O IM

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou úpravou 
provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, 
pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, 
dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

CHARAKTERISTIKA
• Téměř bez zápachu
• Velmi vysoká přilnavost na nesavé 

mat. a jejich kombinace
• Trvale pružný, odolný vodě a UV 

záření
• Pro prodloužení odolnosti 

sanitárních silikonů čistěte pouze 
neutrálními nebo alkoholovými 
přípravky

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30601RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 127,-

30602RL kartuše 280 ml 12 ks bílá 127,-

30603RL kartuše 280 ml 12 ks šedá 127,-

30604RL kartuše 280 ml 12 ks hnědá 127,-

30605RL kartuše 280 ml 12 ks černá 127,-

30631BD salám 600 ml 12 ks transparentní 172,-

30410BDS salám N03 (ALCOXY) 600 ml 12 ks transparentní 197,-

30412BDS salám N74 (ALCOXY) 600 ml 12 ks transparentní 197,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

306020RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 123,-

306021RL kartuše 280 ml 12 ks bílá 123,-

306026RL kartuše 280 ml 12 ks bahama 123,-

NEUTR LNÍ S L KON
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04.51

SANITÁRNÍ SILIKON

Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, pisoárů, C mís), sprch, ku-
chyňských linek, smaltovaných koupelnových van apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, dlaždice 
a glazurovanou keramiku. Výborná odolnost v sanitárním prostředí. Pro spárování akrylátových 
vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon. 

CHARAKTERISTIKA

• Velmi vysoká přilnavost na nesavé 
materiály a jejich kombinace

• Trvale pružný, odolný vodě
    a UV záření
• Pro prodloužení odolnosti 

sanitárních silikonů čistěte pouze 
neutrálními nebo alkoholovými 
přípravky

04.52

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, 
keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro použití na PE, PP, te  on, beton, 
mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živičné pod-
klady.

CHARAKTERISTIKA

• Velmi vysoká přilnavost na nesavé 
materiály

• Trvale pružný, odolný vodě, 
povětrnostním vlivům a UV záření

04.51

SANITÁRNÍ SILIKON PREMIUM

Prémiová kvalita sanitárního silikonu určeného do prostředí s požadavkem vysoké ochrany
a dlouhodobé odolnosti silikonu v sanitárním prostředí. Vylepšená receptura zvyšuje přídržnost
k nesavým podkladům a zaručuje vyšší tepelnou odolnost. Vhodný na podklady ze skla, porcelánu, 
epoxidových a polyesterových desek, PVC, nerezové oceli, eloxovaného hliníku a lakovaného dřeva 
v prostorách jako jsou: kuchyně, koupelny, sprchy a umývárny, sušárny, mrazicí boxy, laboratoře 
včetně odpadů, dřezů, litinových koupelnových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů a dalších. 
Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

CHARAKTERISTIKA

• Dlouhodobá životnost v sanitárním 
prostředí

• Tepelná odolnost od -50 °C až 
+1 0 °C

• Velmi vysoká přilnavost na nesavé 
materiály a jejich vzájemné 
kombinace

• Trvale pružný, odolný vlhku, vodě,
a UV záření

• Pro prodloužení odolnosti 
sanitárních silikonů čistěte pouze 
neutrálními nebo alkoholovými 
přípravky

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30211PM kartuše 280 ml 12 ks transparentní 133,-

30212PM kartuše 280 ml 12 ks bílá 133,-

ACET TOV  S L KON

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

35000TU tuba v blistru 23 ml 100 ks bílá 39,-

30211RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 110,-

30212RL kartuše 280 ml 12 ks bílá 110,-

30213RL kartuše 280 ml 12 ks šedá 110,-

30214RL kartuše 280 ml 12 ks hnědá 110,-

30215RL kartuše 280 ml 12 ks černá 110,-

30216RL kartuše 280 ml 12 ks bahama 110,-

30217RL kartuše 280 ml 12 ks stříbřitě šedá 110,-

30218RL kartuše 280 ml 12 ks manhattan 110,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30121RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 97,-

30122RL kartuše 280 ml 12 ks bílá 97,-

30123RL kartuše 280 ml 12 ks šedá 97,-

30124RL kartuše 280 ml 12 ks hnědá 97,-

30125RL kartuše 280 ml 12 ks černá 97,-

30126RL kartuše 280 ml 12 ks bahama 97,-

30128RL kartuše 280 ml 12 ks manhattan 97,-
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04.50

SKLENÁŘSKÝ SILIKON

Pro lepení skleněných konstrukcí, těsnění zasklívacích systémů výloh, prosklených vstupních hal, 
lepení skleněného nábytku, vitrín apod. Velmi vysoká přilnavost ke sklu, smaltu, k povrchově upra-
veným kovům, nerezové oceli a dřevu s povrchovou úpravou.
Není vhodný pro použití na PE, PP, te  on, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, 
ocel s galvanickým povrchem a živičné podklady.

CHARAKTERISTIKA
• Nízkomodulový, nepřetíratelný
• Velmi vysoká přilnavost k 

nesavým materiálům
• Trvale pružný, odolný vlhku, vodě, 

povětrnostním vlivům a UV záření

04.94

POTRAVINÁŘSKÝ SILIKON

Pro náročné aplikace tmelení a spárování v potravinářství s požadavkem na atestaci pro styk
s potravinami. Tmelení spojů a spár v přímém styku s obilninami, pekařskými výrobky, moučníky, 
sušenkami, obilnou a kukuřičnou moukou, těstovinami, praženou kukuřicí a vločkami. Tmelení spár 
přicházejících do přímého styku s mléčnými výrobky, zakysaným mlékem, jogurty, ovocnými výrob-
ky jako protlaky, pyré, mošty, sušené a dehydrované ovoce, včetně konzervace ve vodném nálevu, 
melasou, cukernými výrobky a droždím. Výrobek splňuje požadavky dle  3 odst. 1,  1  odst. 2, 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 3 /2001 Sb. kladené na výrobky určené pro dlouhodobý 
styk s potravinami a pokrmy. Na tento výrobek byl Autorizovanou osobou AO 224 vystaven ATEST.

CHARAKTERISTIKA

• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním 
vlivům a UV záření

• Velmi vysoká přilnavost
k nesavým podkladům, vysoká 
elasticita

• Po úplném vyzrání splňuje pod-
mínky pro styk s potravinami

04.53

GASKET SEALANT ČERVENÝ
GASKET SEALANT ČERNÝ

Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Pro extrémně namáhané spoje, např. 
těsnění chemických reaktorů, těsnění diferenciálů, převodních skříní, olejových van, napařovacích 
žehliček, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, těsnění motorů, horkovzdušných rozvodů, kotlo-
vých přírub, přírub vysokoteplotních rozvodů vody, dvířek a límců. Silikonový těsnicí tmel acetá-
tového typu s tepelnou odolností od - 0 °C do +300 °C (platí pouze pro Gasket Sealant červený). 

CHARAKTERISTIKA
• Mrazuvzdorný s antikorozní ochra-

nou
• Tepelná odolnost až +300 °C 

(červený)
• Tepelná odolnost až 220 °C( černý)
• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním 

vlivům a UV záření
• Velmi vysoká přilnavost k nesavým 

materiálům
• Trvale pružný, odolný vysokým 

provozním teplotám

04.53

AUTOMATIC GASKET SEALANT

ednosložkový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastic-
ký spoj s vysokou tepelnou odolností do +1 0 °C, krátkodobě až do +220 °C (platí pro Automatic 
Gasket Sealant černý). Těsnění vedení vysokoteplotního potrubí, rozvodů vody, olejových van moto-
rů, převodovek, kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod. Automatic Gasket Sealant 
červený má tepelnou odolnost od - 0 °C do +300 °C.

CHARAKTERISTIKA

• Aplikace bez pistole na kartuše
• Mrazuvzdorný s antikorozní 

ochranou
• Odolný vlhku, vodě, povětrnostním 

vlivům a UV záření
• Velmi vysoká přilnavost

k nesavým materiálům
• Trvale pružný, odolný vysokým 

provozním teplotám

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30311RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 113,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30816RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 164,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

35002TU tuba v blistru 23 ml 100 ks cihlově červená 49,-

30707BD tubička 80 ml 12 ks cihlově červená 103,-

30717RL kartuše 280 ml 12 ks cihlově červená 203,-

30718RL kartuše 280 ml 12 ks černá 203,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

32010A kartuše AUTOMATIC 200 ml 6 ks cihlově červená 197,-

32011A kartuše AUTOMATIC 200 ml 6 ks černá 197,-

ACET TOV  A SPEC LNÍ S L KON
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06.10

• Po vytvrzení lze brousit a přetírat
• Odolné vůči vodě dle normy EN 204 D4
• Odolné běžným chemikáliím

PO ER KLEBER D

KAM SE HODÍ?
• do interiéru i exteriéru
• pro lepení nejen dřeva ale i skla, 

betonu, kovu, sádrokartonu, plastu
a dalších materiálů

• jako fi xace polic, desek, schodnic 
nebo parapetů

• lepení vodotěsných spojů (podlahy, 
ploty, obložení a další)

JAK LEPIT?
• pomocí aplikační pistole naneseme 

na jednu stranu spoje
• poté lepené plochy k sobě přiložíme
• použijeme svorky či podpěru, dokud 

lepidlo nevytvrdne

V ČEM VYNIKÁ?
• pevný a tvrdý spoj
• po vytvrzení lze brousit a přetírat
• voděodolný (D4)
• tlumí hluk a vibrace
• není agresivní k podkladu
• nahrazuje hřebíky a šrouby

NA CO POZOR?
• čistý podklad bez mastnot, prachu 

a volných částic
• nelepí PP, PE, te  on a živičné podklady
• lepené předměty je potřeba

do vytvrdnutí řádně fi xovat

• Extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř ke všem 
povrchům i k vlhkým podkladům

• Těžce zápalné

VYSOKOPEVNOSTNÍ PU LEPIDLO 
NA DŘEVO NOVÉ GENERACE. 

 

Ideální pokud potřebujete pevný, tvrdý a voděodolný spoj. 
Lehce napěňuje a tím vyplní nerovnosti. 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

35004TU tuba v blistru 23 ml 100 ks kr ová 39,-
kartuše 300 ml 12 ks kr ová 135,-

POL URETANOV  LEP DLA
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06.17

POLYURETANOVÉ LEPIDLO NA DŘEVO D

Pro lepení plošných spojů s požadavkem odolnosti proti povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům 
např. lepení dřevěných kazet do venkovních vchodových dveří apod. ednosložkové lepidlo na bázi 
polyuretanu, vytvrzující absorpcí vzdušné vlhkosti, vytvářející pevný a vodovzdorný spoj. Lepení 
veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, lepení veške-
rých dřevěných konstrukcí a staveb. Přibližná spotřeba lepidla 120 - 250 g/m2.

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení transparentní
• Odolné vůči vodě dle normy
    EN 204 D4
• Pro interiéry i exteriéry
• Rychlá přilnavost, mírná plnicí 

schopnost
• Extrémně vysoká pevnost 

lepeného spoje v kombinaci dřevo 
– polyuretan - polystyren

06.18
06.18a

KONSTRUKČNÍ PU LEPIDLO
RYCHLÉ KONSTRUKČNÍ PU LEPIDLO

Pro lepení dřevěných konstrukcí staveb, sendvičových hranolů a trámů, rámů oken a dveří, anebo 
při použití v nábytkářském průmyslu. Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost 
a odolnost proti vodě. Lepení izolačních desek z minerální vlny, polystyrenu a dřevěných obkladů 
na kov, beton a dřevo. Neobsahuje rozpouštědla. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 
dle D N 02. Při požadavku na kratší časovou manipulační pevnost (10-15 min.) použijte Rychlé 
konstrukční PU lepidlo.

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení transparentní
• Odolné vůči vodě dle normy
    EN 204 D4
• Pro interiéry i exteriéry
• Rychlá přilnavost, mírná plnicí 

schopnost
• Extrémně vysoká pevnost 

lepeného spoje v kombinaci dřevo 
– dřevo
lepeného spoje v kombinaci dřevo 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50910RL kartuše 300 ml 12 ks transparentní 172,-

50911RL
kartuše 

(Rychlé konstrukční)
300 ml 12 ks transparentní 184,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50251FF dóza 250 g 12 ks medově hnědá 159,-

50252FF dóza 500 g 12 ks medově hnědá 258,-

POL URETANOV  LEP DLA

DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   43 15.06.2020   14:50:23



44

06.01

LEPIDLO NA OBKLADY

Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, 
včetně ozdobných dekorů, lepení na podklady: cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, sádrokarton
a především stará umakartová jádra panelových domů a ubytoven. Dosahuje excelentní přídržnosti 
oproti většině cementových lepidel. Odpovídá normě SN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramic-
ké obkladové prvky jako Disperzní lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí D1E.

06.05a

LEPIDLO NA DŘEVO OODFI  D

Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky
a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a  dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných 
rámů, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku 
apod. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 
minut. e voděvzdorné, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3. Přibližná spotřeba lepidla
100 - 150 g/m2.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Na bázi vodné disperze
s charakteristickou vůní

• Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, 
hygienicky a zdravotně nezávadné

• Po vytvrzení transparentní
• Splňuje podmínky pro klimatické 

namáhání dle normy SN EN 204 
pro třídu D3

• Pevnost lepeného spoje je vyšší 
než pevnost vlastního dřeva

• Snadná aplikace
• Disperzní, neobsahuje 

rozpouštědla
• Pro interiéry
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům,
v kombinacích savý – nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné
• Vytváří trvale pevný, vlhkotěsný 

spoj

06.05

LEPIDLO NA DŘEVO OODFI  D

Pro truhláře i kutily k lepení výrobků z tvrdých i měkkých dřevin, dýhy, dřevotřísky a aglomerovaných 
materiálů na bázi buničiny. Vhodné pro lepení dětských hraček a předmětů určených pro 
styk s potravinami. Používá se rovněž pro lepení papíru, kartónu a textilu. Odolnost proti vodě
D2 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je již po 4 hodinách vyšší než pevnost samotného dřeva. 
Použitím nových homopolymerní disperze umožňuje dosahovat extrémně krátkých lisovacích 
časů (10-20 minut) a zároveň výrazně zkracuje celkový čas lepení. Přibližná spotřeba lepidla
120 - 1 0 g/m2.

CHARAKTERISTIKA
• Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, 

hygienicky a zdravotně nezávadné
• Po vytvrzení transparentní
• Vyznačuje se vysokou počáteční 

lepivostí a výrazně krátkou dobou 
pro dosažení konečné pevnosti

LEPIDLO NA DŘEVO OODFI  D

Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky
a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a  dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných 
rámů, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku 
apod. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 
minut. e voděvzdorné, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3. Přibližná spotřeba lepidla
100 - 150 g/m

LEPIDLO NA DŘEVO OODFI  D

Pro truhláře i kutily k lepení výrobků z tvrdých i měkkých dřevin, dýhy, dřevotřísky a aglomerovaných 
materiálů na bázi buničiny. Vhodné pro lepení dětských hraček a předmětů určených pro 
styk s potravinami. Používá se rovněž pro lepení papíru, kartónu a textilu. Odolnost proti vodě
D2 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je již po 4 hodinách vyšší než pevnost samotného dřeva. 
Použitím nových homopolymerní disperze umožňuje dosahovat extrémně krátkých lisovacích 
časů (10-20 minut) a zároveň výrazně zkracuje celkový čas lepení. Přibližná spotřeba lepidla
120 - 1 0 g/m

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50202FF dóza 250 g 24 ks bílá / transp. 47,-

50212FF dóza 500 g 12 ks bílá / transp. 73,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50230FF dóza 250 g 24 ks bílá / transp. 48,-

50231FF dóza 500 g 12 ks bílá / transp. 81,-

50232FF dóza 750 g 12 ks bílá / transp. 135,-

50242FF kbelík 5 kg volně bílá / transp. 633,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50101RL kartuše 310 ml 12 ks bílá 68,-

50102RL kelímek 1 kg 12 ks bílá 87,-

50112RL kbelík 5 kg volně bílá 399,-

50122RL kbelík 15 kg volně bílá 799,-

D SPERZNÍ LEP DLA
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06.12

MONTÁŽNÍ LEPIDLO

Pro lepení dekorativních a akustických obkladů, lepení polystyrenových stropních kazet, podhledů 
a lišt, lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové zdivo, keramické obklady, dře-
votřísku apod. Odolné vůči prachu a vlhku.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Snadné nanášení
• Bez rozpouštědel
• Pro interiéry
• Odolné prachu a vlhku
• Vysoká přilnavost k různým 

materiálům, v kombinacích savý - 
nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné

• Snadná aplikace
• Bez rozpouštědel
• Vysoká přilnavost k různým 

materiálům, v kombinacích
 savý - nesavý
• Po vytvrzení přetíratelné

06.02

LEPIDLO NA POLYSTYREN

Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení polystyrenových roho-
vých a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění nerovností - vzniklých spár při lepení 
velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady. Při lepení musí být minimál-
ně jeden z lepených materiálů savý.

06.12F

MONTÁŽNÍ LEPIDLO FI  FLE

Lepidlo disponuje  vysokou počáteční nosností a skvělou konečnou pevností lepeného spoje. Lepi-
dlo je na bázi disperze bez obsahu rozpouštědel. deální pro použití ve stavebnictví, ale i v domác-
nosti. Pro interiéry.

CHARAKTERISTIKA
• Skvělá konečná pevnost
• Výborná počáteční nosnost
• Okamžitá přídržnost 125 kg/m2

• Vysoká přilnavost na různé 
stavební materiály

• Pružné, odolné vůči vlhku 
a prachu

• Po vytvrzení přetíratelné
• Nevysychá v kartuši

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50408FF kartuše 310 ml 12 ks bílá 85,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50906RL kartuše 310 ml 12 ks bílá 44,-

50904BD kelímek 1 kg 12 ks bílá 93,-

50906BD kbelík 3 kg volně bílá 159,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50408RL kartuše 310 ml 12 ks bílá 89,-

D SPERZNÍ LEP DLA
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06.20b

FI PREN 50 PLUS

Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, kera-
mických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton, 
k Cetris deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže 
a PVC krytin. Nanášení na dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. 
Vhodné pod kolečkové židle a na podlahová vytápění. Přibližná spotřeba lepidla 
200 - 400 g/m2.

CHARAKTERISTIKA
• Na bázi vodné disperze
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry
• Odolné vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům,
v kombinacích savý – nesavý

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

60012FFP plechovka 350 g 12 ks žlutá 134,-

60013FFP plechovka 900 g 6 ks žlutá 251,-

60014FFP plechovka 3,6 kg volně žlutá 896,-

60015FFP plechovka 7,5 kg volně žlutá 1809,-

PODLAH ŘSK  LEP DLA

06.05c

LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY D

Pro lepení všech typů lamino a dřevěných podlah. Lepení plovoucích podlah – kombinace masiv - 
MDF. Okamžitě použitelné, vynikající lepivost ve spoji pero-drážka. Lepidlo na bázi PVAC disperze 
s odolností vůči vodě D3 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je vyšší než pevnost vlastního dřeva.

CHARAKTERISTIKA
• Okamžitě použitelné, bez zápachu
• Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, 

hygienicky a zdravotně nezávadné
• Po vytvrzení transparentní
• Splňuje podmínky pro klimatické 

namáhání dle normy SN EN 204 
pro třídu D3

• Vysoká lepivost ve spoji
pero-drážka

• Pevnost lepeného spoje je vyšší 
než pevnost vlastního dřeva

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50259RL dóza 500 g 12 ks bílá / transp. 82,-

50260RL dóza 750 g 12 ks bílá / transp. 127,-

LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY D

Pro lepení všech typů lamino a dřevěných podlah. Lepení plovoucích podlah – kombinace masiv - 
MDF. Okamžitě použitelné, vynikající lepivost ve spoji pero-drážka. Lepidlo na bázi PVAC disperze 
s odolností vůči vodě D3 dle EN 204. Pevnost lepeného spoje je vyšší než pevnost vlastního dřeva.
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SPEC LNÍ LEP DLA

06.08

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. eho uplatnění je přede-
vším pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií 
a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. deální pro použití v Těsnicím a izolačním 
systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla 
a vytváří velmi pevný spoj.

CHARAKTERISTIKA

• Bez rozpouštědel, na bázi vinylkopo-
lymeru

• Vysoká lepivost a přilnavost
k materiálům jako je polyethylen
a polypropylen

• Výborná přilnavost k betonu, 
omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu 
a polystyrenu

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50308FO kartuše 310 ml 12 ks modrá 110,-

06.08b

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY PROFI

Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. eho uplatnění je pře-
devším pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, EPDM pryže, 
DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. deální pro použití 
v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo 
neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

CHARAKTERISTIKA
• Bez rozpouštědel, na bázi SPUR
• Vysoká lepivost a přilnavost 

k materiálům jako je polyethylen 
a polypropylen

• Výborná přilnavost k betonu, 
omítkám, kovu, dřevu, polyuretanu 
a polystyrenu

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50308GL kartuše 310 ml 12 ks zelená 133,-

DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   47 15.06.2020   14:50:47



48

06.14

HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ

e lepidlo na bázi SBR kaučuku pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní, 
lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profi lových materiálů a desek. Konečná pevnost spoje 
v tahu 15 kg/cm2. Lepidlo se nanáší na jednu stranu lepených materiálů rovnoměrně v pruzích, 
které se přitisknou k  sobě. Při lepení polystyrenu se nanáší v tenkých pruzích a nechá se cca
5-10 minut odvětrat. Poté se přiloží lepené díly k sobě.

06.11

LEPIDLO NA ZRCADLA

Pro lepení zrcadel, dekorativních a akustických obkladů, na beton, omítkové zdivo, keramické 
obklady, sádrokarton, dřevotřísku apod. Neagresivní vůči kovové vrstvě zrcadla. Spotřeba lepidla
je 300- 00 g/m2 v závislosti na savosti podkladu a je přímo úměrná tloušťce zrcadla. Pro okamži-
tou fi xaci je vhodné kombinovat s Oboustranně lepicí páskou. 

04.54

AKVARISTICKÉ LEPIDLO

Pro lepení celoskleněných akvárií, skleněných vitrín, tmelení skleněných fasád budov, konstrukcí 
výstavních ploch a nádrží pro úpravu pitné vody, zásobních cisteren a nádob pro pitnou vodu. 
Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Odolné vůči slané mořské vodě. Výrobek splňuje požadavky dle 

3 odst. 2,  odst. 3, 11 Vyhl. MZ R č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky určené pro dlouhodobý 
styk s pitnou vodou. 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50509RL kartuše 310 ml 12 ks béžová 135,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

30811RL kartuše 280 ml 12 ks transparentní 146,-

30815RL kartuše 280 ml 12 ks černá 146,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50508RL kartuše 310 ml 12 ks béžová 109,-

SPEC LNÍ LEP DLA

CHARAKTERISTIKA
• Nahrazuje hřebíky a šrouby
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry
• Odolné prachu, vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost na různé 

materiály, v kombinaci savý – 
nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné

CHARAKTERISTIKA
• Velmi vysoká přilnavost na sklo, 

vysoká elasticita
• Trvale pružné, po úplném 

vytvrzení (cca  dní) netoxické
pro vodní organismy a ryby

• Excelentní odolnost vůči slané 
mořské vodě

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry
• Odolné vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost na různé 

materiály, v kombinaci savý – 
nesavý a nesavý – nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné
• Lepení zrcadel na beton, omítkové 

zdivo, keramické obklady, 
dřevotřísku apod.

48
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06.66

INSTAL FI

Pro lepení trubek a armatur z tvrzeného PVC, montáž vodovodních odpadů nebo i lepení měkkého 
PVC - linolea. Po dvou hodinách je možné spoj již zatížit studenou vodou, maximální pevnost spoje 
je dosažena po 24 hodinách při +20 °C.

CHARAKTERISTIKA
• Transparentní
• Okamžitá přilnavost, rychlé tuhnutí
• Vysoká pevnost lepeného spoje
• Odolnost vůči vodě, čisticím 

prostředkům a běžným chemikáliím

06.40

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, 
skla, profi lů z APTK-EPDM pro zasklívání a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení
O kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost lepeného spoje v tahu: 250 kg/cm2.

CHARAKTERISTIKA

• Transparentní, okamžitá přilna-
vost, rychlé tuhnutí

• Extrémně vysoká pevnost 
lepeného spoje

• Odolnost vůči vodě, čisticím 
prostředkům a běžným 
chemikáliím

08.01

TAVNÉ PISTOLE A NÁPLNĚ

Tavná pistole je určena k lepení materiálů roztaveným polyetylénem (tavné tyčinky) za tepla 
a k opravám různých materiálů. (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, textilií apod.).

 prodej pouze po 1  kusech (tj. po celém balení)

• Transparentní, okamžitá přilna-

LEPIDLO VE SPREJI NA BÁZI BUTYLU

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi butylu určené pro lepení těsnicích nebo kompresních pásek v sys-
tému 3D. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Vyvinuto pro přilnavost na řadu podkladů, 
jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst
či bavlna. Použitelné i jako primer. Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí. 
Rychlá a vysoká prvotní adheze.

07.82

CHARAKTERISTIKA

• deální pro lepení těsnicích nebo 
kompresních pásek

• Na všechny stavební materiály
• Použitelné i jako primer či pomoc-

ná fi xace

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21000 aerosolový sprej 400 ml 12 ks nažloutlá 219,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50821RL tuba 130 ml 80 ks transparentní 39,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

50700RL tubička 3 g 1 ks / plato* transparentní 9,40 / 112,80

50702RL plastová dózička 20 g 25 ks transparentní 79,-

OBJ. ČÍSLO VÝROBEK OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N311 tavná pistole - malá blistr 1 ks 12 ks - 179,-

N312 tavná pistole - velká blistr 1 ks 12 ks - 249,-

N320 náhradní náplně – malé 7,5 x 100 mm blistr 30 ks 63 ks čirá 69,-

N321 náhradní náplně – velké 11 x 200 mm blistr 12 ks 36 ks čirá 99,-

N328 náhradní náplně – velké 11 x 200 mm karton 10 kg čirá 2 590,-

N325 náhradní náplně – velké 11 x 300 mm karton 10 kg čirá 2 590,-

N327 náhradní náplně – velké 20 cm karton 10 kg žlutá 2 590,-

SPEC LNÍ LEP DLA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

07.01

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. CHARAKTERISTIKA

• Okamžitá použitelnost, 
jednoduchá obsluha

• Při ukončení přítlaku zpětný krok 
pro zamezení vytékání tmelu
z kartuše

• Lehké materiály umožňující práci 
po delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. CHARAKTERISTIKA
• Okamžitá použitelnost, 

jednoduchá obsluha
• Lehké materiály umožňující práci 

po delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

PROFI PISTOLE PRO APLIKACI ZE SALÁMŮ (HADICOVÝCH SÁČKŮ)

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel ze salámů (hadicových sáčků). Varianty: mechanická 
nebo pneumatická. Dodáváme také náhradní špičky do pistolí MK5.

• Okamžitá použitelnost, 
jednoduchá obsluha

• Převodový mechanismus umožňu-
jící snadnou a plynulou aplikaci 
(MK5H)

• Zesílený posuvný segment 
zajišťuje dlouhou funkčnost 
a životnost (MK5H)

• Nastavitelná regulace tlaku 
vzduchu (MK5P)

• Nastavitelné umístění rukojeti pro 
ideální vyvážení (MK5P)

CHARAKTERISTIKA

N110

N1102

N114

N141

N142

N1181

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP APLIKAČNÍ PÍST
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N110 pistole HKS 12 COX šestihranný profi l 12 ks oranžová 172,-

N1102 pistole HKS 12 speciál šestihranný profi l 24 ks černá 122,-

07.01

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE S PŘEVODEM

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý 
tlak a lehkost vytlačování.

CHARAKTERISTIKA

• Masivní posuvný segment 
umožňující aplikaci bez prokluzu 
vodící tyče

• Konstrukce mechanismus lehkých 
slitin s vysokou pevností

• Dlouhá funkčnost a životnost

N152

N1180

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP TYP
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N152 pistole PRO 2000 s převodem 1 ks černá 1 520,-

N1180 pistole MK5 SKELET HP s převodem 10 ks oranžová 687,-

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP APLIKAČNÍ PÍST
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N114 pistole litinová šestihranný profi l 40 ks oranžová 73,-

N1181 pistole K 500 šestihranný profi l 40 ks černá 189,-

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP TYP
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

N141 pistole MK5 H600 mechanická - ruční volně - 1 211,-

N140 pistole MK5 P600 pneumatická volně - 3 832,-

N142  pistole MK5 P600 Profi pneumatická volně - 3 955,-

S31 náhradní špička do MK5 pro oba typy volně oranžová 24,-

N143  pistole EKO 600 mechanická - ruční volně - 299,-

S311
náhradní špička pro 600 ml 

salámy
pro oba typy volně bílá 3,70

DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   50 15.06.2020   14:50:54



51

D
IS

P
E

R
Z

N
Í P

O
D

L
A

H
O

V
Á

 L
E

P
ID

L
A

D
IS

P
ER

ZN
Í P

O
D

LA
H

O
VÁ

 L
EP

ID
LA

DISPERZNÍ 
PODLAHOVÁ 

LEPIDLA
DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   51 15.06.2020   14:51:07



52

D SPERZNÍ PODLAHOV  LEP DLA

OBJ. ČÍSLO OBAL OBJEM
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

510057RL kbelík 1 kg 336 ks bílá 99,-

510049RL kbelík 5 kg 100 ks bílá 475,-

510050RL kbelík 14 kg 33 ks bílá 1190,-

06.50

06.51

CL 00 DISPERZNÍ LEPIDLO NA PVC PODLAHY

UNI 00 UNIVERZÁLNÍ DISPERZNÍ LEPIDLO 
NA PVC A KOBERCE

Bezrozpouštědlové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický 
spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost 
k savým materiálům. Použití: PVC na pěnovce, PVC s fi lcem, CV krytina,
na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové
a cementotřískové desky, lze použít i na překližky, polystyren či polyuretan.

Univerzální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří 
trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. 
Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý 
podklad. Použití: PVC na pěnovce, PVC s fi lcem, CV krytina, korek textilní 
koberce (podélné vlákno), na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální 
podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i překližky, 
polystyren či polyuretan.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Krátká otevřená doba
• Vysoká přídržnost
• Neobsahuje rozpouštědla

• Krátká otevřená doba
• Vysoká přídržnost
• Neobsahuje rozpouštědla

OBJ. ČÍSLO OBAL OBJEM
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

510058RL kbelík 1 kg 336 ks světle béžová 109,-

510051RL kbelík 5 kg 54 ks světle béžová 499,-

510052RL kbelík 14 kg 33 ks světle béžová 1349,-
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D SPERZNÍ PODLAHOV  LEP DLA

06.52

06.53

FI  500 DISPERZNÍ FI AČNÍ LEPIDLO NA KOBERCE

PRO 00 PROFESIONÁLNÍ DISPERZNÍ 
LEPIDLO NA PODLAHY

e univerzální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří 
trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. 
Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý 
podklad. Použití: Fixační účinek na textilní krytiny a koberce (podélné vlákno), 
PVC na pěnovce, PVC s fi lcem, CV krytina, Na betonové podklady, nivelační 
hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít 
i překližky, polystyren či polyuretan.

Profesionální bezrozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. 
Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce 
roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových 
krytin na savý podklad. Použití: Lepení vinylových dílců, Koberce (podélné 
vlákno), Vpichované koberce (kolmé vlákno), Homogenní PVC, korek, PVC
na pěnovce, PVC s fi lcem, CV krytina, Linoleum, lepení krytin i na svislé stěny 
(PVC), na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové
a cementotřískové desky, lze použít i překližky, polystyren či polyuretan.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Snadné odstranění krytiny
• Sejmutí lepidla bez nutnosti 

broušení podkladu
• Vysoká přídržnost na textilní 

krytiny
• Aplikace jak stěrkou A2, 
 tak i válečkem

• Vysoká přídržnost na vinylové 
krytiny

• Dlouhá otevřená doba
• Snadná aplikace

OBJ. ČÍSLO OBAL OBJEM
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

510059RL kbelík 1 kg 336 ks bílá 139,-

510053RL kbelík 5 kg 54 ks bílá 640,-

510054RL kbelík 10 kg 32 ks bílá 1190,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBJEM
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

510060RL kbelík 1 kg 336 ks světle béžová 199,-

510055RL kbelík 5 kg 54 ks světle béžová 950,-

510056RL kbelík 14 kg 33 ks světle béžová 2190,-
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SROVNÁVACÍ TABULKA VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ

VLASTNOSTI CL 00 Lepidlo na PVC podlahy UNI 00 Lepidlo na PVC a koberce FI  500 Lepidlo na koberce PRO 00 Lepidlo na podlahy

Báze disperze disperze disperze disperze

Spotřeba A2 stěrka g/m2 220-350 280-390 válečkem 250-350 300-450

Hustota (kg/l) 1.55 1.36 1.1 1.2

Otevřený čas 40 min. 2 hod. 1 hod. 2 hod.

Pochůznost < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h.

Plné vytvrzení < 72 h. < 72 h. < 72 h. < 72 h.

Barva bílá světle béžová bílá světle béžová

bez rozpouštědel

DRUH KRYTIN CL 00 Lepidlo na PVC podlahy UNI 00 Lepidlo na PVC a koberce FI  500 Lepidlo na koberce PRO 00 Lepidlo na podlahy

Koberce (podélné vlákno) Ne Ano Ano Ano

Vpichované koberce (kolmé vlákno) Ne Ne Ne Ano

Homogenní PVC Ne Ne Ne Ano

PVC na pěnovce Ano Ano Ano Ano

PVC s fi lcem Ano Ano Ano Ano

CV krytina Ano Ano Ano Ano

Linoleum Ne Ne Ano Ano

Svislé stěny PVC Ne Ne Ne Ano

Vinyl Ne Ne Ne Ano

Korek Ne Ano Ne Ano

Výhody
Základní lepidlo na CV a na PVC s

různým rubem.

Lepení na všechny druhy PVC a CV
krytiny. Lze použít i na koberce, ale
není stále lepkavý jako FIX 7500.

Nejvetší výhodou je fi xace lepidla,
kdy je stále lepkavé a výborně přilehne

ke všem textilním krytinám.

Lepidlo má výborné přídržnosti na
všechny typy krytin bez kompromisů

s prodlouženou dobou zavanutí.

D SPERZNÍ PODLAHOV  LEP DLA
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MS POL MER  NA PODLAHOV N

HYBRI FLOOR L 00 ELASTICKÉ 
LEPIDLO NA PODLAHY

DUO FLE  L 00 ELASTICKÉ 
LEPIDLO A HYDROIZOLACE

ednosložkové vysokomodulové lepidlo, na bázi MS polymeru, vytvrzující 
vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě. 
Pro použití na lepení dřevěných parket na savé i nesavé podklady. Pro lepení 
vinylu, PVC, lina, dřevo. 

ednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. deální pro 
pokládání nových podlahových prvků na starou dlažbu, umělé mramory, 
potěry a mazaniny, kov, dřevo a dřevěné hmoty. Díky své viskozitě, lze lepit 
prvky i svisle, jako např. obklady či jiné dekorativní prvky. Perfektně vyrovná 
případné drobné nerovnosti. Lze také lepit hydroizolační rošty a PVC fólie
s podkladní vrstvou z netkané PES textilie.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Vysoká přilnavost na dřevo, kov, 
dlažbu a beton

• Na velké formáty
• Zabezpečuje rovnou pokládku 

parket na nerovném podkladu
• Vhodný pro lepení vinylových 

podlah
• Zvuková a anti-vibrační izolace, 

snižuje kročejový hluk
• Rychlé vytvrzování
• Bez zápachu
• Extrémní přídržnost k podkladu

• Na bázi MS Polymeru
• Na velké formáty
•  na svislé stěny 
• Pružné a kritické podklady
• Velmi vysoká pružnost lepidla
• S lepidlem lze provádět i 

hydroizolační stěrku
• Extrémní přídržnost k podkladu

06.26p

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH POČET KS NA PALETĚ BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

51209HF kbelík 5 kg 54 ks světle hnědá 899,-

51210HF kbelík 15 kg 33 ks světle hnědá 2049,-

06.26p

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH POČET KS NA PALETĚ BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

51211DF kbelík 5 kg 54 ks béžová 1290,-

51212DF kbelík 15 kg 33 ks béžová 3741,-
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06.77s2

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

57103QS2 p tel 20 kg 42 ks šedá 635,-

CEMENTOV  LEP DLA

ULTRA FLE  C TE S  
NA OBKLADY A DLAŽBU

KAM SE HODÍ?
• dovnitř i ven
• pro lepení široké škály obkladů

na beton, zdivo, ale i starou dlažbu
• vhodné i na podlahová vytápění
• lepení a stěrkování tepelně 

izolačních materiálů
(polystyrén, vata)

• řešení pro terasy a fasády s tmavým 
nebo velkoformátovým obkladem

• vhodné pro místa vystavené 
výrazným teplotním výkyvům

JAK POSTUPOVAT?
• očistíme a napenetrujeme podklad
• důkladně promícháme hmotu

s pitnou vodou v daném poměru
• nanášíme hladkou stranou hladítka, 

vrstvu poté protáhneme zubatou 
stranou hladítka

• do takto připraveného lože 
vkládáme obklady a dlažby

V ČEM VYNIKÁ?
• vysoká  exibilita třídy S2
 (průhyb 5-10 mm)
• výborná zpracovatelnost
• nulový skluz obkladu
• vhodné i na dřevěný podklad

(za předpokladu použití Adhezního 
můstku a stabilního podkladu)

• dostatečně dlouhý otevřený čas
• třída C2 (vyšší přídržnost)
• vysoká pevnost v tahu i tlaku
• odolné vodě a mrazu

NA CO POZOR?
• vhodné i na dřevěný podklad

za předpokladu použití Adhezního 
můstku a stability podkladu
(např. prokotvení apod.)

• není vhodné na kov a umělé hmoty 
není určená jako konečná povrchová 
úprava

• k promíchání používat pitnou vodu
• nepřidávat žádné další látky
• dodržovat aplikační teploty 

 FLE IBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO TŘÍDY S
 

 Pro lepení velko ormátových dlažeb s nárokem na vyšší  exibilitu
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06.77b

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

57103QS1 p tel 25 kg 42 ks šedá 339,-

• Na podlahová vytápění
• Lepení přímo na starou dlažbu
• Zlepšené deformovatelné lepidlo (S1)
• Lepení obkladů bazénů i skleněné dlažby
• Prodloužená doba zavadnutí (E), snížený skluz (T)

SUPER FLE  C TE S1 
NA OBKLADY A DLAŽBU

KAM SE HODÍ?
• dovnitř i ven
• pro lepení obkladů a dlažby na 

beton, pórobeton, neomítnuté zdivo
i na starou dlažbu

• přírodní i umělý kámen
• lepení dlažby na hydroizolační 

stěrky
• i pro velkoformátovou dlažbu
• lepení a stěrkování tepelně 

izolačních materiálů
(polystyrén, vata)

JAK POSTUPOVAT?
• očistíme a napenetrujeme podklad
• důkladně promícháme hmotu

s pitnou vodou v daném poměru
• nanášíme hladkou stranou hladítka, 

vrstvu poté protáhneme zubatou 
stranou hladítka

• do takto připraveného lože 
vkládáme obklady a dlažbu

V ČEM VYNIKÁ?
• vysoce  exibilní
• vyhovuje evropské normě EN 12004
• prodloužena doba zavadnutí
• i na podlahová vytápění
• se sníženým skluzem
• třída C2 (vyšší přídržnost)
• vysoká pevnost v tahu i tlaku
• odolné vodě a mrazu

NA CO POZOR?
• není vhodné na dřevo, kov a umělé hmoty
• k promíchání používat pitnou vodu
• nepřidávat žádné další látky
• dodržení aplikačních teplot

CEMENTOV  LEP DLA

• Mrazuvzdorná dlažba, přírodní a umělý kámen
• Zdění z pórobetonu
• Zpracovatelnost 1 0 min. 
• Vyhovuje evropské normě EN 12004 pro typ C2TES1

ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ 
DEFORMOVATELNÉ LEPIDLO (S1) 

 

Určené pro lepení keramických obkladů a dlažby 
na podklad v interiéru nebo exteriéru.
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06.76

F  LEPIDLO UARTZ E TRA C T 
NA OBKLADY A DLAŽBU

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z pří-
rodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky jemnozrnné kameniny a velkoformáto-
vých desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby 
na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku a další hydroizolační 
hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo desek 
z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m2 při tl. 3 mm a 4 kg/m2 při tl.  mm.

CHARAKTERISTIKA
• Snížený skluz (T)
• Mrazuvzdorná dlažba, přírodní 

a umělý kámen
• Na podlahová vytápění
• Zpracovatelnost  120 min.
• Vyhovuje evropské normě

EN 12004 pro typ C2T

06.77

F  LEPIDLO UARTZ F  C TE 
NA OBKLADY A DLAŽBU

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby
z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. lotto, jemnozrnné kameniny 
a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá
pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku
a další hydroizolační hmoty, starou dlažbu apod. e ideální pro lepení tepelně izolačních materiálů 
z polystyrenu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m2 při lepení 
obkladů  4 -  kg/m2 při lepení dlažby a hrubé keramiky.

CHARAKTERISTIKA
• Prodloužená doba zavadnutí (E)
• Snížený skluz (T)
• Zdění z pórobetonu
• Mrazuvzdorná dlažba, přírodní 

a umělý kámen
• Na podlahová vytápění
• Zpracovatelnost 1 0 min.
• Vyhovuje evropské normě
    EN 12004 pro typ C2TE

RYCHLE TVRDNOUCÍ LEPIDLO FAST F  C FT 
NA OBKLADY A DLAŽBU

Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu FAST FX C2FT je určeno k lepení všech typů obkladů 
(včetně velkoformátových), dlažeb a mozaik v interiérech i exteriérech, na podlahy a stěny z tra-
dičních materiálů s cementovou omítkou, cementové potěry, anhydritové potěry a sádrokartonové 
stěny (po předchozím ošetření penetračním nátěrem). Dále na vnitřní natřené stěny, (za předpokla-
du, že nátěr je pevně přikotven k podkladu), na staré podlahy z mramoru nebo terazza a dostatečně 
vyzrálé betonové konstrukce. 
Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m2 při tl. 3 mm a 4 –  kg/m2  při tl.  mm.

06.77f

CHARAKTERISTIKA
• Vyhovuje evropské normě
    EN  12004 +A1:2012
    pro typ C2FT
• Rychle tvrdnoucí (F)
• Pochozí již po 4 hodinách
• Snížený skluz (T)
• Mrazuvzdorná dlažba, exteriéry 

a interiéry
• Vyšší třída přídržnosti k podkladu
•  pro vytápěné podlahy
• Přírodní a umělý kámen

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

571044RL pytel 7 kg 108 ks šedá 89,-

57103Q pytel 25 kg 42 ks šedá 289,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57113Q pytel 12 kg 90 ks šedá 189,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57104Q pytel 25 kg 42 ks šedá 259,-

CEMENTOV  LEP DLA
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06.75

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU UARTZ KLASIK C1

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z pří-
rodního kamene, k pokládání jemnozrnné kameniny na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté 
zdivo, určená do interiéru. e určeno pro prostory zatížené pouze pohybem osob, pro tenkovrstvé 
lepení, kde tloušťka lepícího lože nepřesáhne 5 mm. Přibližná spotřeba 2,5 – 5 kg/m2 při velikosti 
stěrky 3 –  mm.

CHARAKTERISTIKA

• Pro vnitřní použití
• Vysoká přilnavost
• Vyhovuje evropské normě

EN 12004:2001 pro typ C1

F  LEPIDLO UARTZ C  
NA OBKLADY A DLAŽBU

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby 
z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo, pro lepení 
dlažby na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku a další hydroizolační hmoty 
apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo desek 
z minerální vaty na zdivo fasád. Pro stěrkování fasádních minerálních izolačních desek a polystyrenu 
za použití armovací mřížky. Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m2 při tl. 3 mm a 4-  
kg/m2 při tl.  mm.

06.77b

CHARAKTERISTIKA
• Vyšší třída přídržnosti k podkladu 

podle EN 12004
• Mrazuvzdorná dlažba, přírodní 

a umělý kámen
• Na podlahové vytápění 
• Zpracovatelnost  90 min.
• Vyhovuje evropské normě

EN 12004 pro typ C2

SOUČÁST 
SYSTÉMOVÉHO 

ŘEŠENÍ 
BALKÓNY

06.78p

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU UARTZ C1T

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z pří-
rodního kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. lotto, k pokládání jemnozrnné kameniny
na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo. Přibližná spotřeba cca 2,5 kg/m2 při lepení obkla-
dů, 4 -  kg/m2 při lepení dlažby a hrubé keramiky.

CHARAKTERISTIKA

• Odolné vodě a mrazu
• Pro vnitřní a vnější použití
• S vysokou přilnavostí
• Se sníženým skluzem
• Vyhovuje evropské normě

EN 12004:2001 pro typ C1T

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57100Q pytel 25 kg 42 ks šedá 239,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57103DISTYK pytel 25 kg 42 ks šedá 139,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57101DISTYK pytel 25 kg 42 ks šedá 109,-

CEMENTOV  LEP DLA
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Spárovací tmel určený pro spárování obkladů a dlažeb i s podlahovým vytápěním a pro trvale zatí-
žení vodou (bazény). edná se o zlepšenou cementovou spárovací maltu se sníženou nasákavostí 
a vysokou otěruvzdorností. Vhodná na balkóny, bazény, terasy, koupelny a sprchové kouty. Spotře-
ba je 0,5 kg/m2 při formátu dlaždic 15 x 15 cm a šířce spáry 3 mm.

• Vysoce  exibilní
• Pro trvalé zatížení vodou
• Vnitřní i vnější použití
• Snadná aplikace
• Min. šířka spáry 2 mm, max. šířka 

spáry  mm.
• Typ CG2 A, dle SN EN 

13  :2009.

• Barevná škála odstínů je shodná 
s Flexibilní spárovací hmotu Den 
Braven

• Vhodný pro sanitární prostředí
• UV stabilita
• Dlouhá životnost
• Mrazuvzdornost

FLE IBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA NA OBKLADY A DLAŽBU

SILIKON COLOR

07.40B

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

Klínky: deální výrobek umožňující přesnou práci při provádění keramických obkladů, obkladů
z přírodního a umělého kamene. Vybrat lze z několika rozměrů.

KLÍNKY A KŘÍŽKY PRO OBKLADAČE

Křížky: Pro požadovaný výsledek s pravidelnou velikostí spár mezi obklady i dlažbu. Usnadňují práci.
Dle požadované šířky spáry vyberte odpovídající velikost křížků.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57214Q pytel 2 kg 280 ks bílá 99,-

57215Q pytel 2 kg 280 ks šedá 99,-

57216Q pytel 2 kg 280 ks bahama 119,-

57217Q pytel 2 kg 280 ks manhattan 119,-

57218Q pytel 2 kg 280 ks tmavě hnědá 129,-

57219Q pytel 2 kg 280 ks světle hnědá 129,-

57204Q pytel 5 kg 100 ks bílá 126,-

57205Q pytel 5 kg 100 ks šedá 126,-

57206Q pytel 5 kg 100 ks bahama 139,-

57207Q pytel 5 kg 100 ks manhattan 139,-

57208Q pytel 5 kg 100 ks tmavě hnědá 159,-

57209Q pytel 5 kg 100 ks světle hnědá 159,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

572041Q kartuše 280 ml 12 ks bílá 112,-

572051Q kartuše 280 ml 12 ks šedá 112,-

572061Q kartuše 280 ml 12 ks bahama 112,-

572071Q kartuše 280 ml 12 ks manhattan 112,-

572081Q kartuše 280 ml 12 ks hnědá 112,-

572091Q kartuše 280 ml 12 ks světle hnědá 112,-

OBJ. ČÍSLO NÁZEV ROZMĚR OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

S01 křížky 2 200 ks volně bílá 17,-

S02 křížky 2,5 200 ks volně bílá 18,-

S031 křížky 3 150 ks volně bílá 20,-

S04 křížky 4 100 ks volně bílá 21,-

S041 klínky 0 - 8 30 ks volně bílá 16,-

S042 klínky 0 - 4 100 ks volně bílá 16,-

S043 klínky 2,5 - 8 30 ks volně modrá 19,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

04.51c

Acetátový silikonový tmel, který svým barevným odstínem navazuje na Flexibilní spárovací hmotu 
Den Braven. Vytváří trvale pevný a elastický spoj. Vhodný pro tmelení obkladů a spár sprchových 
koutů, smaltových koupelnových van, sanitární keramiky apod. Není vhodný pro použití na PE, PP, 
te  on, mramor, přírodní kámen, hliník, olovo, ocel, akrylátové vaničky apod.
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PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL 
A SAMONIVELAČNÍCH HMOT

R DCE

SEZNAM ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK
ULTRA FLE

C TE S
SUPER FLE

C TE S1
FAST F

C FT
UARTZ F

C2TE
UARTZ E TRA

C2T
UARTZ 

C2
UARTZ 
C1T

UARTZ KLASIK
C1

Interiér + + + + + + + +

Exteriér + + + + + + +

Velkoformátová dlažba 60 x 60 cm + + +

Velkoformátová dlažba nad 60 x 60 cm +

Přímo na starou dlažbu + + +

Přírodní i umělý kámen + + + + + + + +

Podlahové vytápění betonová zálivka + + + + + +

Přímo na el. rohože + +

Cementová lepidla

SEZNAM ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK
Garáž
S 0 

MULTI FLOOR
S 00

RAPID
S 00

THERMO
S 00

PREMIUM
S 00

ALFA
S500

ALFA
S 00

ALFA
S 00

Konečná pevnost 35 MPa 35 MPa 25 MPa 20 MPa 20 MPa 25 MPa 30 MPa 40 MPa

Interiér + + + + + + + +

Na nesavé podklady (stará dlažba + + + + +

Na zálivky podlahových vytápění + + + + + +

Tloušťka vrstvy - celoplošně (jedna vrstva) 2 - 30 mm 2 - 30 mm 2 - 30 mm 2 - 30 mm 2 - 30 mm 2 - 30 mm 2 - 30 mm 0 - 30 mm

Tloušťka vrstvy - lokálně až 30 mm až 30 mm až 30 mm až 30 mm až 30 mm až 30 mm až 30 mm až 30 mm

Zpracovatelnost 30 min. 30 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min.

Běžná pochůznost za teploty +20 °C 4 hod. 4 hod. 4 hod. 8 hod. 8 hod. 6 hod. 4 hod. 4 hod.

Lehké zatížení 6 hod. 6 hod. 6 hod. 12 hod. 12 hod. 12 hod. 6 hod. 6 hod.

Pokládka podlahových krytin 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní 1 - 5 dní

Samonivelační hmoty
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REPROFI  EPO IDOVÉ SEŠÍVÁNÍ BETONŮ 

REPROFI  FAST RYCHLÉ EPO IDOVÉ 
SEŠÍVÁNÍ BETONŮ

PÍSKOVÝ ZÁSYP EPO IDOVÝCH HMOT REPROFI

OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA PRO SYSTÉM 
REPROFI  / FAST

e dvousložková epoxidová tekutá hmota, sloužící jako vyrovnávací a lepicí tmel k opravám 
minerálních podkladů (zdivo, betonové plochy, schodiště apod.), bez statické funkce. e určen
k opravám staticky ustálených prasklin v betonu.  

e dvousložková epoxidová tekutá hmota, sloužící jako vyrovnávací a lepicí tmel k opravám 
minerálních podkladů (zdivo, betonové plochy, schodiště apod.), bez statické funkce. e určen
k opravám staticky ustálených prasklin v betonu. Rychle-vytvrzující.

edná se o příslušenství k systému REPROF X / FAST a slouží k opravám minerálních podkladů 
(zdivo, betonové plochy, schodiště apod.), bez statické funkce. e určen k opravám staticky 
ustálených prasklin v betonu. Pískový zásyp slouží pro vyplňování dutin při zalévání epoxidem a 
ke zvýšení přídržnosti následně nanášeného materiálu. Dále se používá pro zlepšení přídržnosti 
epoxidových penetrací a jako protiskluzová úprava systému kamenného koberce nebo epoxidových 
podlahových nátěrů.

edná se o ocelovou pevnostní sponu do betonu vlnkového provedení. Spona je příslušenstvím 
k systému REPROF X / FAST a slouží k opravám minerálních podkladů (zdivo, betonové plochy, 
schodiště apod.), bez statické funkce. e určena k opravám staticky ustálených prasklin v betonu.

OBJ. ČÍSLO OBAL HMOTNOST
POČET KS NA 

PALATE
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T5000 sada plechovek A+B (1 kg + 0,24 kg) 240 ks zelenohnědá 485,-

T5002
sada plechovek + 

spony
A+B (1 kg + 0,24 kg)

+ 10 ks spon
50 ks zelenohnědá 499,-

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Vysoká pevnost
• Připouští se rozmíchatelný 

sediment
• nteriér, exteriér
• Po vytvrzení mrazuvzdorný
• Chemická odolnost

• Rychle-vytvrzující
• Vysoká pevnost
• Připouští se rozmíchatelný 

sediment
• nteriér, exteriér
• Po vytvrzení mrazuvzdorný
• Chemická odolnost

OBJ. ČÍSLO OBAL HMOTNOST
POČET KS NA 

PALATE
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T5001 sada plechovek A+B (1 kg + 0,19 kg) 240 ks zelenohnědá 535,-

T5003
sada plechovek + 

spony
A+B (1 kg + 0,19 kg)

+ 10 ks spon
50 ks zelenohnědá 549,-

OBJ. ČÍSLO OBAL HMOTNOST ROZMĚRY
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T5050 papírový pytel 5 kg zrno 0,3 - 0,8 mm 56,-

OBJ. ČÍSLO OBAL ROZMĚR BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T5020 dóza s 20 ks 120 x 6 mm ocelová 186,-

edná se o příslušenství k systému REPROF X / FAST a slouží k opravám minerálních podkladů 
(zdivo, betonové plochy, schodiště apod.), bez statické funkce. e určen k opravám staticky 
ustálených prasklin v betonu. Pískový zásyp slouží pro vyplňování dutin při zalévání epoxidem a 
ke zvýšení přídržnosti následně nanášeného materiálu. Dále se používá pro zlepšení přídržnosti 
epoxidových penetrací a jako protiskluzová úprava systému kamenného koberce nebo epoxidových 
podlahových nátěrů.

OCELOVÁ PEVNOSTNÍ SPONA PRO SYSTÉM 
REPROFI  / FAST
edná se o ocelovou pevnostní sponu do betonu vlnkového provedení. Spona je příslušenstvím 

k systému REPROF X / FAST a slouží k opravám minerálních podkladů (zdivo, betonové plochy, 
schodiště apod.), bez statické funkce. e určena k opravám staticky ustálených prasklin v betonu.

OBJ. ČÍSLO

T5020

20.18

20.19

OPRAVA BETONU
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PODLAHOV  S ST M GAR

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY GARÁŽ S 0
06.74

e samonivelační potěrová směs s PP vlákny do interiérů. Není vhodná jako konečná povrchová 
úprava. Díky výbornému rozlevu dokáže vyplnit spáry okolo 2–30 mm a také různé nerovnosti. 
Nivelační hmota má velice vysokou pevnost povrchu a to 35 MPa. Spotřeba směsi při tloušťce 
vrstvy 1 mm je 1,  kg/m2. 

CHARAKTERISTIKA

• Systémové řešení podlah garáží
a skladů se středním zatížením

• Vysoká mechanická tvrdost 
povrchu

• Pochůznost po 4 hodinách
• Pevnost v tahu za ohybu F9
• Obsahuje vlákna
•  na nesavé podklady
• Faktor difúzního odporu   15/35
• Aplikační tloušťka 2-30 mm
• Otevřený čas 30 minut

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

571092Q pytel 25 kg 42 ks šedá 369,-

• Sjednocuje kvalitu povrchu, 
zajišťuje jeho zpevnění

• Zvyšuje mechanické vlastnosti – 
pevnost a oděruvzdornost

• Zvyšuje chemickou odolnost 
a odolnost proti vodě

• Vytváří bezprašnou povrchovou 
úpravu

• Prodlužuje životnost následných 
nátěrů

• Obsahuje reaktivní přísadu

20.14

PENETRAČNÍ EPO Y NÁTĚR

e dvousložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých, porézních podkla-
dů jako jsou: beton, zdivo, omítky, sádrokarton před prováděním krycí vrstvy Podlahového epoxy 
nátěru. Pro bezprašné úpravy extrémně savých, porézních podkladů jako jsou: beton, zdivo, omítky, 
sádrokarton aj. Vhodný pro výrobní haly, montážní dílny, strojovny, manipulační rampy, sklady, ga-
ráže, dílny, kotelny, výměníky, servisy a opravny. Dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu 
podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců.

CHARAKTERISTIKA

• Vysoká mechanická odolnost 
otěru

• Odolává ropným produktům 
a chemickým látkám

• Rychle tuhnoucí, bezprašný
• Dlouhá životnost
• Snadná čistitelnost a 

omyvatelnost

20.15

PODLAHOVÝ EPO Y NÁTĚR

Vysoce odolný dvousložkový epoxidový nátěr pro betonové konstrukce. Na povrchu vytváří otěru-
vzdornou, mechanicky odolnou a lehce omyvatelnou vrstvu. Použitelný pro nátěry porézních ma-
teriálů v interiérech i exteriérech budov – sklady, garáže, dílny, servisy a opravny  mokré provozy 
– prádelny, umývárny, sprchy  vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy aj.
Standardně dodávanou barvou je RAL 0 5. Vzorník obsahuje nejčastěji individuálně objed
návané barvy. Objednat však lze jakoukoliv barvu dle RAL vzorníku, v min. výrobní dávce 
10  kg/barva. In ormujte se u svého obchodního zástupce.

CHARAKTERISTIKA

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T6001 plechovka 4 kg + 0,4 kg 60 ks transparentní 849,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T6000 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks světle šedá, RAL 7035 1490,-

T61015 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks béžová, RAL 1015 1490,-

T61018 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks žlutá, RAL 1018 1490,-

T63020 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks červená, RAL 3020 1490,-

T65012 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks světle modrá, RAL 5012 1490,-

T66001 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks tmavě zelená, RAL 6001 1490,-

T67040 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks středně šedá. RAL 7040 1490,-

T69005 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks černá, RAL 9005 1490,-

T69016 plechovka 5 kg + 1 kg 72 ks bílá, RAL 9016 1490,-

• Systémové řešení podlah garáží
a skladů se středním zatížením

• Faktor difúzního odporu   15/35
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06.90M

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

57109Q p tel 25 kg 42 ks šedá 369,-

• Vhodná i na nesavé podklady jako je kera-
mická dlažba

• Dlouhá doba zpracovatelnosti min. 30 minut
• Obsahuje výztužná vlákna pro vyšší houžev-

natost

SAMONIVELAČNÍ HMOTA 
NA PODLAHY MULTI 

FLOOR S 00

KAM SE HODÍ?
• interiér
• aplikace na pevné a soudržné 

keramické dlažby, betonové podklady
a cementové potěry

• koupelny, sprchové kouty, sklepy, 
chodby, kanceláře, bytové prostory 
a další

• výborná pod vrstvy podlahových 
krytin např. plovoucí podlahy, dlažby, 
parkety, koberce nebo linoleum

JAK POSTUPOVAT?
• očistíme a napenetrujeme podklad
• důkladně promícháme hmotu s pit-

nou vodou v daném poměru
• hmotu rozléváme v pruzích
 ve vzdálenosti 20-30 cm
• čerstvě rozlitý materiál roztáhneme 

pomocí rakle, latě, hladítka nebo tyče
• pro zvýšení kvality povrchu 

použijeme ježkový váleček,
který odstraní přebytečný vzduch

V ČEM VYNIKÁ?
• pro tloušťky 2-30 mm v jedné vrstvě
• obsahuje výztužná PE vlákna
• pochůzná již po 4-  hodinách
• vhodná i na vytápěné podlahy
• Výborný rozliv a napojení
• prodloužená doba zpracovatelnosti 

min. 30 minut
• schopnost vyplnění malých trhlin
 od 2-3 mm

NA CO POZOR?
• není vhodné na dřevo, kov a umělé 

hmoty 
• nevhodná na podklady na bázi síranu 

vápenatého bez vytvoření separační 
vrstvy

• není určená jako konečná povrchová 
úprava

• není mrazuvzdorná
• nepřidávat žádné další látky
• dodržovat aplikační teploty 
• den po aplikaci chránit před 

průvanem a zrychleným vysycháním

SAMON VELA NÍ HMOT

• Pro tloušťky od 2 až do 30 mm v jedné vrstvě
• Výborný rozliv a schopnost vyplnit malé trhliny 

od 2 do 3 mm

PROFESIONÁLNÍ CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA 
URČENÁ PRO DOKONALÉ VYROVNÁNÍ PODKLADŮ PŘED 

POKLÁDKOU DLAŽBY NEBO PODLAHOVÝCH KRYTIN. 
 

Vytváří trvale pevný a rovný povrch v interiéru.
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06.90

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY 
RAPID S 00 

Pro vyrovnání hrubých nerovnosti především betonových podlah nebo spádových vrstev jako pod-
klad pro Tekutou lepenku nebo Cementového lepidla na obklady a dlažbu. Vyrovnání výškových 
rozdílů v jedné vrstvě 2–30 mm, lze klást celoplošně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách.
Pro vyrovnání lokální nerovnosti až do tloušťky 30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se 
kladou fi nální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo 
linoleum. Vyhovuje normě EN 13 13. Přibližná spotřeba cca 1  kg/m2 při tloušťce 10 mm. 

CHARAKTERISTIKA
• Pochůzná po 2 až 4 hodinách
• Pokládka dlažby již po 2 dnech
• Pro tloušťky od 2-30 mm
• Rychlá zpracovatelnost
• Samonivelující

06.90p

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY 
PREMIUM S 00

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah v síle 2-30 mm, 
v jednom pracovním úkonu. Samonivelační hmota má výborný rozliv s vysokou pevností . Následně 
se kladou fi nální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo 
linoleum. Vyhovuje normě EN 13 13. Přibližná spotřeba cca 1  kg/m2 při tloušťce 10 mm. Běžná 
pochůznost po 24 hod.

CHARAKTERISTIKA
• Rychlá zpracovatelnost
• Použití v interiéru
• Pro tloušťky od 2-30 mm v jedné 

vrstvě
• Vysoká pevnost a přídržnost, 

snadný rozlev

06.86

SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA PODLAHY 
THERMO S 00 

Samonivelační potěrová hmota na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad. 
Používá se pro vyrovnání betonových povrchů jako pružná vyrovnávací vrstva pro vytápě-
né podlahy v občanské a bytové výstavbě. Vyrovnání výškových rozdílů celoplošně v síle vrstvy 
2-30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou fi nální vrstvy podlahových krytin, 
např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13 13. Přibliž-
ná spotřeba cca 1  kg/m2 při tloušťce 10 mm. Běžná pochůznost po 24 hod.

CHARAKTERISTIKA

• Speciálně vyvinuta na vytápěné 
podlahy

• Rychlá zpracovatelnost
• Pro tloušťky od 2-30 mm v jedné 

vrstvě
• Vysoká pevnost a přídržnost, 

snadný rozlev

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57110Q pytel 25 kg 42 ks šedá 329,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57110QP pytel 25 kg 42 ks šedá 329,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57108Q pytel 25 kg 42 ks šedá 299,-

SAMON VELA NÍ HMOT
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06.87

SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S500

Samonivelační potěrová směs na bázi ALFA sádry, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vy-
tvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Po úplném vyzrání 
se nemusí brousit. Mezi její přednosti patří velká pevnost v tahu za ohybu. Následně se kladou 
např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce, linoleum, vinyl. Vyhovuje normě EN 13 13. 
Přibližná spotřeba cca 15 kg/m2 při tloušťce 10 mm. Zpracovatelnost směsi lze provádět ručně 
i strojně.

CHARAKTERISTIKA
• Po vytrvzení se nebrousí
• Na bázi Alfa sádry
• Vhodná i na nesavé podklady jako 

je keramická dlažba
• Pochůzná po 4 hodinách
• Pro tloušťky 2-30 mm
• Použití v interiéru

06.87a

SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S 00

Samonivelační potěrová směs na bázi ALFA sádry, plniv a speciálních zušlechťujících přísad, vytvr-
zující odpařením vody, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Pro tloušťky 2-30 mm.

CHARAKTERISTIKA
• deální pevnost v tahu i tlaku
• Vhodná i na vytápěné podlahy
•  na nesavé podklady jako např. stará 

dlažba (vždy použít adhézního můstek)
• Použití v interiéru
• Pochůzná již po 4 hodinách
• Není mrazuvzdorná
• Není určená jako konečná povrchová 

úprava
• Není vhodná na dřevěné, kovové 

a plastové podklady

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

571091Q pytel 25 kg 42 ks šedá 319,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

571090Q pytel 25 kg 42 ks šedá 309,-

S DROV  SAMON VELA NÍ HMOT

06.88

e samonivelační potěrová směs, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Tato 
samonivelační směs vyniká revoluční bez pískovou recepturou, která má za následek vyrovnání 
výškových rozdílů od 0 – 30 mm. Není vhodná jako konečná povrchová úprava. 

CHARAKTERISTIKA
• Pro vyrovnání betonových

a anhydritových povrchů
• Pro vnitřní použití
• Pro skladby se středním a vyšším 

zatížením
• Vhodné pro pokládku na nesavé 

podklady jako je dlažba
• Vysoká pevnost v tahu i tlaku
• Vhodná na vytápěné podlah
• Pro výškové rozdíly 0 až 30 mm
• Receptura bez písku

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

571094Q pytel 20 kg 42 ks šedá 449,-

SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S 00
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S DROV  SAMON VELA NÍ HMOT

BETONKONTAKT

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných 
vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických 
podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu 
betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, 
stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. 
Spotřeba 0,2 kg/m2, vydatnost 4-  m2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 
hodin.

CHARAKTERISTIKA
• Bez obsahu rozpouštědel

a těžkých kovů
• Velice nízká sedimentace

křemičitého písku
• Vodoodpudivý, difúzní, odolný 

alkalickým látkám
• Zpevňující – zpevňuje porušené

a nesoudržné povrchy
• Spojovací – zvyšuje přilnavost 

jednotlivých vrstev materiálů

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57365Q vědro 5 kg 72 ks modrá 339,-

57367Q vědro 13 kg 33 ks modrá 859,-

06.92b

PRIMER ALFA

ednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, 
vodou nerozpustný fi lm. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami. 
Vhodná zejména pod samonivelační hmoty.

CHARAKTERISTIKA
• Pro zpevnění a sjednocení sa-

vosti sádrových a cementových 
povrchů

• Pro lepší přídržnosti samoni-
velačních stěrek jak na bázi 
sádry, tak na bázi cementu

• Podklad dokáže zcela uzavřít

09.10

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57350Q láhev 1 litr 12 ks mléčně bílá 89,-

57352Q kanystr 5 litrů volně mléčně bílá 359,-
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06.78

06.73

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL 
UARTZ FASÁDA

LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL FASÁDA UNI

e suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád tzn. 
lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný 
polystyren), izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý 
proces stěrkování, tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří 
tak ideální podklad pro fi nální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci 
s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5 kg/m2 pro 
lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm při provádění základní výztužné 
vrstvy. Systémový výrobek pro certifi kovaný zateplovací systém / ETICS Den Braven Therm STYRO 
a Den Braven Therm MINERAL.

e suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplování fasád 
tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), izolační desky 
z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání 
armovací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad pro fi nální 
úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armovací perlinkou 
pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 3,5  kg/m2 při lepení izolantu
(podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Odolný vodě a mrazu
• Pro vnitřní a vnější použití
• Faktor difúzního odporu   30
• Posuzováno dle ETAG 004

• Odolný vodě a mrazu
• Pro vnitřní a vnější použití
• Faktor difúzního odporu   30
• Posuzováno dle ETAG 004

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57106Q pytel 25 kg 42 ks šedá 209,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57106UNI pytel 25 kg 42 ks šedá 179,-

FAS D  A OMÍTK

06.79

OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ 
(G/M2)

ŠÍŘKA 
(CM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/M

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/ROLE

B9041EM 145 100 50 35 ks bílá 23,- 1 150,-

ARMOVACÍ PERLINKA EURO MESH

Síťka ze skelného vlákna určená pro zateplení fasád. Vyznačuje se velkou pevností v tahu a níz-
kou průtažností, tím lépe zachycuje pnutí ve vyztužované konstrukci. Používá se na vyztužová-
ní vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných stavebních materiálů.
Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady 
a do hydroizolačních nátěrů, např. S-T4, jednosložkových hydroizolací nebo Tekuté lepenky. Zkou-
šeno dle ETAG 004.
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06.73p

JÁDROVÁ OMÍTKA

e univerzální suchá jádrová omítka určená k přímému použití, na panelové povrchy a pro základní 
omítku, která se používá především pro úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako 
jsou cihly, beton, pórobeton. Splňuje všechny parametry dle EN 99 -1 dle požadavků na omítkovi-
nu třídy GP. Spotřeba 1  kg/m2 při tloušťce 10 mm.

CHARAKTERISTIKA
• Zrnitost 0 až 2 mm
• Tloušťka vrstvy 2 až 20 mm
• Pevnost v tlaku CS 
• nteriér i exteriér
• Tepelná vodivost 0, 0 /m.k

06.70

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

e hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zho-
tovení fi nálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako
je hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Při použití v méně náročných ob-
jektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. e určena
pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo 
při opravách starých omítek před malováním. e vhodná k použití při dokončo-
vacích pracích po zaschnutí jádrových omítek. Přibližná spotřeba 1,5-2 kg/m2.

CHARAKTERISTIKA
• iž připravená hmota k okamžité-

mu použití
• Snadná a rychlá aplikace
• Pro interiéry a exteriéry

NOVÁ
RECEPTURA
+ i pro exteriér

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA DB II

e univerzální suchá štuková omítka určená na přímé použití pro omítky malé tloušťky, na panelové 
povrchy, pro štukové a základní jádrové omítky, používaných jako fi nální úprava stěn, na opravy 
starých omítek, nebo na hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Tato omítka vyniká svým dokona-
lým vyhlazením. e přetíratelná disperzními barvami. Tloušťka vrstvy 1-5 mm (doporučená 3 mm).

06.70p

CHARAKTERISTIKA

• Vápenno-cementová omítka
• Vnitřní a vnější prostředí
• Na přesné zdivo a jádrové omítky
• emný prodyšný štuk
• Stěny a stropy
• Zrnitost 0,  mm
• Spotřeba při tloušťce
    2 mm: 2, –3 kg/m2

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57112Q pytel 25 kg 42 ks šedá 139,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57114Q pytel 25 kg 42 ks šedá 99,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

00200RL kbelík 4 kg 144 ks bílá 66,-

00201RL kbelík 8 kg 90 ks bílá 103,-

00202RL kbelík 14 kg 52 ks bílá 179,-

00203RL kbelík 25 kg 33 ks bílá 269,-

FAS D  A OMÍTK

• Na přesné zdivo a jádrové omítky
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LEPICÍ A ZDICÍ TMEL NA P ROBETONY A CIHLY UARTZ PORO
06.74

Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, 
příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,  mm. Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových 
tvárnic nosných i příčkových stěn ( tong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. e možné 
ji použít pro vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetono-
vých zdí a dalších aplikací. Až na 24 bm nosného zdiva.

CHARAKTERISTIKA

• Pro venkovní a vnitřní zdivo
• Lepení pórobetonových tvárnic 

nosných i příčkových stěn
( tong, Hebel, Siporex, H+H aj.)
a keramických cihel

• Vyrovnání nerovností povrchů 
omítek, betonů, neomítnutých 
pórobetonových zdí

• Nízká spotřeba zdicí malty
• Součinitel tepelné vodivosti

0, 4 /mK
• Pevnost v tlaku  10 MPa
• Faktor difúzního odporu   15/35
• Vyhovuje evropské normě

EN 99 -2: Malty pro zdění

ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA 5 PRO LÍCOVÉ ZDIVO

e průmyslově vyráběna suchá malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, ce-
mentu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna je 0,  mm. Malta je určená pro zdění/le-
pení pórobetonových tvárnic, nosných i příčkových stěn ( TONG, HEBEL, S POREX, H+H aj.) 
a keramických cihel. Vhodná pro spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. 
deální na spárování klinkerů, lícové a vápenopískové cihly. e možné ji použít pro vyspravování 
nerovných povrchů omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí a dalších aplikací.

06.76p

CHARAKTERISTIKA

• Vysoká pevnost 5 MPa
• Zdění a spárování v jedné operaci
• Vnější i vnitřní použití
• Klinkery, lícovky, vápenopískové 

cihly
• Proti povětrnostním vlivům
• emnozrnná
• Spotřeba při tloušťce 3 mm:

2,5 kg/m2

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57107QP pytel 25 kg 42 ks šedá 109,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57111Q pytel 25 kg 42 ks šedá 149,-

ZD CÍ A OSTATNÍ

LEPICÍ A ZDICÍ TMEL NA P ROBETONY A CIHLY UARTZ PORO

Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých písků, cementu, 
příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,  mm. Malta je určená pro zdění/lepení pórobetonových 
tvárnic nosných i příčkových stěn ( tong, Hebel, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. e možné 
ji použít pro vyspravování nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetono-
vých zdí a dalších aplikací. Až na 24 bm nosného zdiva.
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06.94r

06.94

RYCHLOOPRAVNÁ KOTVICÍ HMOTA FAST FI

OPRAVNÁ HMOTA NA BETON VÝPL

e sanační malta na bázi cementu s rychlým tvrdnutím. Malta je po vytvrzení odolná vodě, povětr-
nostním vlivům a mrazu. Tloušťka v jednom pracovním úkonu 1 až 30 cm. Spotřeba suché směsi 
je cca 2,0 kg/mm/m2.

e výplňová reprofi lační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifi kujících přísad s výbornou 
přilnavostí k betonovému podkladu a výztuži, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. 
Používá se pro opravy a reprofi laci betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškození 
balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů apod. Nestéká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší 
dle potřeby Opravná hmota na beton F NAL, samonivelační hmoty na podlahy, Tekutá lepenka, 
jednosložkové hydroizolace nebo cementová lepidla na obklady a dlažbu. Přibližná spotřeba cca 
1  kg/m2 při tloušťce 10 mm.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Pracovní tloušťka malty až 30 cm
• Pro vnitřní i vnější použití
• Fixace již po 30 min.
• Plné vytvrzení do 2 hod.
•  na svislé plochy
• Rychletvrdnoucí
• Při kotvení lze použít směs

se štěrkem v poměru 1:1

• Nestéká, lze použít i na svislé 
plochy

• Opravy betonu až do 50 mm 
tloušťky nanášené vrstvy

• Pevnost v tlaku min. 35 MPa 
• Výborná přilnavost k betonovému 

podkladu a výztuži 
• Trvale odolná vodě, povětrnostním 

vlivům a mrazu

06.95

OPRAVNÁ HMOTA NA BETON FINAL

e fi nální reprofi lační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifi kujících přísad s výbor-
nou přilnavostí k betonovému podkladu, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. 
deální pro tenkovrstvé opravy betonových a železobetonových konstrukcí, lokálních poškoze-
ní balkónů, lodžií, plotů, prefabrikátů apod. ako fi nální vrstva v kombinaci s Výplňovou oprav-
nou stěrkou na beton. Nestéká, lze použít i pro svislé plochy. Následně se nanáší dle potřeby 
hydroizolační, hydrofobizační, impregnační a jiné ochranné nátěry betonových konstrukcí 
a pohledových betonů. Přibližná spotřeba cca 1,  kg/m2 při tloušťce 1 mm.

CHARAKTERISTIKA
• Nestéká, lze použít i na svislé 

plochy
• Pevnost v tlaku min. 40 MPa 
• Výborná přilnavost k betonovému 

podkladu a výztuži 
• Trvale odolná vodě, povětrnostním 

vlivům a mrazu

SOUČÁST 
SYSTÉMOVÉHO 

ŘEŠENÍ 
BALKÓNY

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57550Q pytel 5 kg 100 ks šedá 89,-

57551Q pytel 25 kg 42 ks šedá 359,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57600Q pytel 5 kg 100 ks šedá 89,-

57601Q pytel 25 kg 42 ks šedá 359,-

OPRAVN  ST RK

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57700Q pytel 5 kg 100 ks šedá 95,-

• Nestéká, lze použít i na svislé 

• Pevnost v tlaku min. 40 MPa 
• Výborná přilnavost k betonovému 

• Trvale odolná vodě, povětrnostním 

• Nestéká, lze použít i na svislé 

• Výborná přilnavost k betonovému 

• Trvale odolná vodě, povětrnostním 

• Pracovní tloušťka malty až 30 cm
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06.69b

SÁDROVÁ OMÍTKA G 00

CHARAKTERISTIKAe připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření omítek o tl. 2 až 
20 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle 

SN EN 132 9-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2. • Umožňuje aktivní dýchání stěn
• Reguluje množství vzdušné 

vlhkosti
• Po nanesení tvrdne rovnoměrně
• Nevytváří smršťovací trhliny
• Má optimálně dlouhý otevřený čas 

pro zpracování
• Po vytvrdnutí má vysokou pevnost
• e vydatná, lehká pro zpracování

SÁDROVÁ STĚRKA

Sádrová stěrka určená pro vytváření velmi hladkých povrchů stěn a stropů uvnitř objektů v tloušťce 
1-4 mm a to i bez nutnosti broušení. Vyhovuje normě dle EN 132 9-1 pro třídu B2-20-2.

CHARAKTERISTIKA
• Vysoká přídržnost na beton, 

omítky a sádrokarton
• Zamezuje černání omítky v rozích 

místnosti
• Prodloužená zpracovatelnost až 

90 minut 
• Zachovává vysokou prodyšnost 

zdiva
• Antibakteriální a antistatická
• Reguluje klima v místnosti
• Pro tloušťky 1 až 4 mm
• Celoplošné vyhlazení stěn a stropů
• Není potřeba brousit

06.85

06.69r

RYCHLETUHNOUCÍ SÁDROVÁ HMOTA G 00

CHARAKTERISTIKAe připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření špalet u oken 
o tl. 2 až 0 mm, či lokální opravy. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paro-
propustností. Zatřídění podle SN EN 132 9-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi 
sádry třídy B3-50-2.

• Umožňuje aktivní dýchání stěn
• Reguluje množství vzdušné 

vlhkosti
• Po nanesení tvrdne rovnoměrně
• Nevytváří smršťovací trhliny
• Má optimálně dlouhý otevřený čas 

pro zpracování
• Po vytvrdnutí má vysokou pevnost
• e vydatná, lehká pro zpracování
• Umožňuje vytvořit ideálně 

vyhlazený povrch s výbornou 
paropropustností

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

004106GY pytel 5 kg 100 ks bílá 69,-

004105GY pytel 20 kg 42 ks bílá 189,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

00410GY pytel 5 kg 100 ks bílá 69,-

00409GY pytel 20 kg 42 ks bílá 189,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

00408GY pytel 25 kg 42 ks bílá 239,- 

S DROV  HMOT
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06.72b

09.92

06.72

SÁDRA STAVEBNÍ

SÁDRA RYCHLOOPRAVNÁ

Sádra k ručnímu zpracování na drobné opravy pro použití jako stavební pojivo pro zednické a in-
stalatérské práce, pro výrobu sádrových forem, přísada do omítkových a maltových směsí.  Vhodná 
pro provádění elektroinstalací, vodoinstalací, a při topenářských a stavebních pracích. Na drobné 
opravy při malířské a štukatérské práci. Vyhovuje normě EN 132 9-1.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Standardně tuhnoucí
• K ručnímu zpracování
• Směsný poměr s vodou
    0, -0,  l/1 kg
• Tuhnutí 10-20 minut

• Rychletuhnoucí
• K ručnímu zpracování
• Směsný poměr s vodou  

0, –0, 5 l/1 kg
• Tuhnutí 4-20 minut

Sádrové lepidlo určené k upevnění sádrokartonových desek na podklady jako keramická cihla, 
pórobetonové tvárnice a beton. Lepení zcela nahrazuje drahé ocelové rošty nebo pracnou montáž 
dřevěných vyrovnávacích roštů prováděných na nerovných podkladech. Vhodné pro rychlou rekon-
strukci křivých stěn. Spotřeba je 3-5 kg/m2.

Rychloopravná sádrová hmota k ručnímu zpracování určena na drobné opravy při štukatérských 
a malířských pracích, instalatérských a zednických pracích. Vhodná také pro výrobu sádrových 
forem. Vyhovuje normě EN 132 9-1.

CHARAKTERISTIKA
• Vytváří pevný spoj
• Vysoká přídržnost
• Profi kvalita
• Rychlá a snadná aplikace

SÁDROVÉ LEPIDLO NA SDK DESKY

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC  
BEZ DPH KČ/KS

00430GY pytel 20 kg 54 ks bílá 209,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC  
BEZ DPH KČ/KS

00415GY pytel 1 kg 600 ks bílá 17,-

00416GY pytel 5 kg 200 ks bílá 69,-

00417GY pytel 20 kg 54 ks bílá 169,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS  
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC  
BEZ DPH KČ/KS

00418GY pytel 1 kg 600 ks bílá 17,-

00419GY pytel 5 kg 200 ks bílá 69,-

00420GY pytel 20 kg 54 ks bílá 169,-

S DROV  HMOT
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08.01

PĚNOVÝ PE PÁS POD PLOVOUCÍ PODLAHY

VÁLEČEK (P ROVACÍ JEŽEK)
TELESKOPICKÁ TYČ

Pro změkčení chůze po nášlapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytin, přičemž je 
dosaženo hladiny kročejového útlumu L 1  dB u pásu tloušťky 2 a 3 mm a 23 dB u pásu tloušť-
ky 5 mm. Pomocí pásu je možné vyrovnat drobné nerovnosti v podlahové ploše. Pásy se pokládají 
přímo na podklad těsně vedle sebe. Zamezení vzájemného pohybu se docílí přelepením páskou
v místě přesahu. Pásy jsou vyrobené z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 
Při pokládce podlah nad nevytápěnými prostory (sklepy, garáže, průchody) se díky pásům zmírní 
tepelné ztráty. Součinitel tepelné vodivosti λ 0,03  /mK.

Váleček nivelační pro roztahování samonivelačních hmot a jejich odvzdušnění. Snížením volného 
vzduchu je samonivelační hmota kompaktnější a dosahuje předepsaných pevností

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA (M)

x DÉLKA (M)
TLOUŠ KA

(MM)
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/M

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B9100PA 1 x 100 2 volně bílá 8,92 809,-

B9101PA 1 x 25 2 volně bílá 9,52 219,-

B9102PA 1 x 100 3 volně bílá 13,68 1 239,-

B9103PA 1 x 25 3 volně bílá 14,28 329,-

B9104PA 1,1 x 100 5 volně bílá 22,61 2 039,-

60.10

DILATAČNÍ PÁS

Trvale pružná výplň namáhaných dilatačních spár, vyznačující se schopností eliminovat negativní 
vlivy tepelné roztažnosti stavebních materiálů. Speciální konstrukce pásů zabraňuje úniku cemen-
tové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch. 

CHARAKTERISTIKA
• Vynikající tepelně izolační 

vlastnosti
• Trvale pružná výplň dilatačních 

spár snižující přenos hluku 
z podlah do obvodových zdí

• Vynikající ohebnost a trvalá 
pružnost

• Snadná zpracovatelnost a 
dělitelnost

• Nenasákavý a chemicky odolný

OBJ. ČÍSLO
TLOUŠ KA (MM) / ŠÍŘKA (MM) x 

DÉLKA (M)
TYP

POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B9107PA 5 / 80 x 50 s fólií volně šedá 199,-

B91071PA 5 / 100 x 50 s fólií volně šedá 239,-

B91073PA 5 / 150 x 50 s fólií volně šedá 380,-

B9108PA 10 / 100 x 50 s fólií volně šedá 363,-

B9109 10 / 80 x 50 s fólií volně šedá 309,-

B9115 5 / 80 x 50 bez fólie volně šedá 111,-

B9116 5 / 100 x 50 bez fólie volně šedá 137,-

B9120 8 / 100 x 50 bez fólie volně šedá 209,-

B9123 10 / 100 x 50 bez fólie volně šedá 261,-

B9118 5 / 150 x 50 bez fólie volně šedá 203,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO NÁZEV, TYP
POČET KS 
V BALENÍ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

NA1320 Váleček 69 x 12 mm, 25 cm 10 ks 247,-

NA1322 Váleček 122 x 34 mm, 25 cm 10 ks 247,-

NA1323 Váleček 122 x 34 mm, 40 cm 8 ks 494,-

S059 Teleskopická tyč, 2 m volně 93,-
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EPO IN / PURE IN
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Firma Den Braven působí na trhu stavební chemie již více než 20 let. Za tuto dobu získala mnoho zkušeností,
referencí a zrealizovala nespočet projektů (od malých až po velké státní zakázky). Ve vlastním testovacím
středisku pro Vás vyvíjíme a prověřujeme spolehlivost našich výrobků. Díky moderním technologiím vzniká
široká škála produktů, které sdružujeme do ucelených systémů. Proto jsme pro Vás od nové stavební sezony
(2020) připravili dvě zcela nové řady výrobků, které ponesou označení EPOXIN a PUREXIN.

Řada PUREXIN je založena na kombinaci speciálních pryskyřic a tvrdidel, které nesou
souhrnný název polyurethany. Tyto produkty zahrnují zejména membrány, nátěry/stěrky
a finální matné laky. Řada PUREXIN se vyznačuje širokou škálou specifických vlastností,
které vždy odpovídají danému produktu v požadované aplikaci.

a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

Produkty řady EPOXIN jsou založeny na epoxidových pryskyřicích a zahrnují širokou škálu
produktů od penetrací přes nátěry/stěrky až po finální dekorativní laky. Tyto produkty se
vyznačují výbornou mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí

EPO IN

PURE IN

Produkty řady EPO IN jsou založeny na epoxidových pryskyřicích a zahrnují širokou škálu produktů 
od penetrací přes nátěry/stěrky až po finální dekorativní laky. Tyto produkty se vyznačují výbornou 

mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí.

Řada PURE IN je založena na kombinaci speciálních pryskyřic a tvrdidel, které nesou souhrnný 
název polyurethany. Tyto produkty zahrnují zejména membrány, nátěry/stěrky a finální matné laky. 
Řada PURE IN se vyznačuje širokou škálou specifických vlastností, které vždy odpovídají danému 

produktu v požadované aplikaci a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

PODLAHOV  S ST M EPOX N / PUREX N

Představujeme vám zásadní rozšíření našeho výrobního port olia v oblasti specializovaných 
produktů sloužících pro nátěry podlah na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic.

Generálně jsou zastřešeny značkou DEBBE  a rozděleny do řad nesoucí označení 
EPO IN a PURE IN.
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PENETRACE

PENETRACE EPO IN F1000 DRY

PENETRACE EPO IN F1100 DRY FAST

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 ). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu 
rozpouštědel a nonylfenolu.

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 ) se zrychleným vytvrzováním. Materiál
je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

VÝHODY

POUŽITÍ

POUŽITÍ

• velmi dobrá penetrační schopnost
• krátké čekací doby
 (brousitelný již na druhý den)
• snadná aplikace
• vhodný pro použití jak v interiéru 

tak exteriéru
• vysoká přídržnost k podkladu
• barevné sjednocení podkladu 

(příprava před nátěrem) - pouze
 u barevných verzí

• velmi krátký vytvrzovací čas
• aplikace i za nízkých teplot
 (min. +5 °C)
• krátké čekací doby
 (brousitelný již na druhý den)
• velmi dobrá penetrační schopnost
• snadná aplikace
• vhodný pro použití jak v interiéru 

tak exteriéru
• vysoká přídržnost k podkladu

• pro penetraci suchých cementem 
vázaných podkladů v interiéru

 i exteriéru
• pro přípravu opravných malt
 a vyrovnávacích stěrek
• penetrační nátěr pod všechny 

epoxidové a polyurethanové 
podlahové nátěry řady

 EPOX N a PUREX N
• povrchové zpevnění nesoudržných 

podkladů – zalití kapilár a pórů
 v podkladu

• pro penetraci suchých cementem 
vázaných podkladů v interiéru

 i exteriéru
• pro přípravu opravných malt
 a vyrovnávacích stěrek
• penetrační nátěr pod všechny 

epoxidové a polyurethanové 
podlahové nátěry řady

 EPOX N a PUREX N
• povrchové zpevnění nesoudržných 

podkladů – zalití kapilár a pórů
 v podkladu

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF1001 sudy 640 kg volně transparentní 132 480,-

EXF1002 soudek a kanystr 30 kg volně transparentní 6 540,-

EXF1005 plechové obaly 4,4 kg volně transparentní 1 135,-

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF1101 sudy 575 kg volně transparentní 133 975,-

EXF1102 soudek a kanystr 30 kg volně transparentní 7 500,-

EXF1105 plechové obaly 4,4 kg volně transparentní 1 232,-
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PENETRACE

PENETRACE EPO IN F1 00 ET

PENETRACE EPO IN F1 00 ET SPECIÁL

Dvousložková epoxidová penetrace na vlhký podklad (vlhkost podkladu nad 4 ). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu 
rozpouštědel a nonylfenolu.

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý, vlhký (vlhkost podkladu nad 4 ), ale i mastný podklad. Materiál je nízkoviskózní 
bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

VÝHODY

POUŽITÍ

POUŽITÍ

• aplikovatelný na vlhké podklady, 
anhydrity, kov, sádrokarton

• velmi dobrá penetrační schopnost
• krátké čekací doby
 (brousitelný již na druhý den)
• snadná aplikace
• vhodný pro použití jak v interiéru 

tak exteriéru
• vysoká přídržnost k podkladu
• barevné sjednocení podkladu 

(příprava před nátěrem) - pouze
 u barevných verzí

• aplikovatelný na vlhké
 a mastné podklady, kov, původní 

pryskyřičné povrchy
• velmi dobrá penetrační schopnost
• krátké čekací doby
 (brousitelný již na druhý den)
• snadná aplikace
• vhodný pro použití jak v interiéru 

tak exteriéru
• vysoká přídržnost k podkladu

• pro penetraci suchých,
ale i vlhkých cementem vázaných 
podkladů v interiéru i exteriéru•

• jako penetrační nátěr pro anhydrit, 
sádrokarton, kovy, teraco, původní 
pryskyřičné povrchy a další

 problematické podklady
• pro přípravu opravných malt
 a vyrovnávacích stěrek
• penetrační nátěr pod všechny 

epoxidové a polyurethanové 
podlahové nátěry řady

 EPOX N a PUREX N

• povrchové zpevnění nesoudržných 
podkladů – zalití kapilár a pórů

 v podkladu
• aplikace na čerstvé betony,
 a to již 5 – 10 dnů po betonáži
 v závislosti na teplotě a vlhkosti

• pro penetraci suchých cementem 
vázaných podkladů v interiéru

 i exteriéru
• pro přípravu opravných malt
 a vyrovnávacích stěrek
• penetrační nátěr pod všechny 

epoxidové a polyurethanové 
podlahové nátěry řady

 EPOX N a PUREX N
• povrchové zpevnění nesoudržných 

podkladů – zalití kapilár a pórů
v podkladu

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF1302 soudek a kanystr 30 kg volně transparentní 6 600,-

VÝHODY

• aplikovatelný na vlhké podklady, 

• velmi dobrá penetrační schopnost
• krátké čekací doby
 (brousitelný již na druhý den)
• snadná aplikace
• vhodný pro použití jak v interiéru 

• vysoká přídržnost k podkladu
• barevné sjednocení podkladu 

 u barevných verzí

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF1201 sudy 550 kg volně transparentní 121 000,-

EXF1202 soudek a kanystr 30 kg volně transparentní 6 720,-

EXF1205 plechové obaly 4,4 kg volně transparentní 1157,-
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H DRO ZOLA NÍ MEMBR NA A N T R

HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA PURE IN F 000

NÁTĚR EPO IN F5000

Tříkomponentní vysoce elastická hydroizolační polyurethanová membrána překlenující statické i dynamické trhliny, bez obsa-
hu organických rozpouštědel.

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu 
rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY POUŽITÍ

• snadná aplikace a čištění
• velmi dobrá mechanická

a chemická odolnost
• vysoká odolnost vůči
 ater-spottingu
• vysoký rozliv – možnost aplikace 

bez odvzdušňovacího válečku
• možnost zhotovení 

protiskluzového povrchu

• vytváření litých podlah a hladkých 
nátěrů

• vhodný pro sklady, výrobní haly, 
obchody, parkoviště, školy, 
jídelny, nemocnice atd.

• v kombinaci s křemičitým pískem 
vytváří protiskluzný povrch

• možnost kombinace s barevnými 
chipsy pro vytvoření dekorativních 
a jedinečných podlah

• možnost variabilní kombinace 
barev pro vytváření vlastních 
vzorů tzv. dekorování

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF1202X0XX soudek a kanystr 30 kg volně dle RAL na vyžádání

EXF1205X0XX plechové obaly 4,4 kg volně dle RAL na vyžádání

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF5002X0XX soudek a kanystr 30 kg volně dle RAL na vyžádání

VÝHODY POUŽITÍ

• vysoká schopnost překlenout 
trhliny (statické i dynamické)

 i za nízkých teplot (-20 °C)
• vodotěsný
• neobsahuje organická 

rozpouštědla
• zajištěná adheze s dalšími 

hmotami EPOX N a PUREX N

• pro elastické trhliny překlenující 
pojížděné protiskluzové systémy

• určen zejména pro parkovací 
plochy, garáže, lávky atd.
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NÁTĚR EPO IN F5050

NÁTĚR EPO IN F5100

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový silnovrstvý nátěr, stěrka pro finální nášlapnou vrstvu.

Pigmentovaný dvousložkový strukturovaný epoxidový nátěr pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je bez obsahu rozpouštědel 
a nonylfenolu.

VÝHODY

VÝHODY

POUŽITÍ

POUŽITÍ

• snadná aplikace a čištění
• velmi dobrá mechanická a 

chemická odolnost
• vysoká dekorativnost (kombinace 

různých barev a chipsů)
• vysoká odolnost vůči oděru
• dlouhodobá životnost

• snadná aplikace válečkem
• velmi dobrá mechanická

a chemická odolnost
• vysoká odolnost vůči

ater-spottingu
• snadné čištění
• možnost zhotovení 

protiskluzového povrchu

• vytváření litých podlah a hladkých 
nátěrů

• vhodný pro sklady, výrobní haly, 
obchody, parkoviště, školy, 
jídelny, nemocnice atd..

• možnost kombinace s barevnými 
chipsy pro vytvoření dekorativních 
a jedinečných podlah

• možnost variabilní kombinace 
barev pro vytváření vlastních 
vzorů tzv. dekorování

• vytváření strukturovaných nátěrů 
– pomerančová kůra

• vhodný pro sklady, výrobní haly, 
obchody, parkoviště, školy, 
jídelny, nemocnice atd.

• Epoxin F5100 může být použit
i jako dekorativní nátěr stěn

• v kombinaci s křemičitým pískem 
vytváří protiskluzný povrch

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF5052X0XX soudek a kanystr 39 kg volně dle RAL na vyžádání

EXF5055X0XX plechové obaly 13 kg volně dle RAL na vyžádání

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF5102X0XX soudek a kanystr 30 kg volně dle RAL na vyžádání

H DRO ZOLA NÍ MEMBR NA A N T R

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.
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LAK

KRYCÍ LAK EPO IN F 000
Transparentní dvousložková epoxidová hmota pro vytváření finální nášlapné vrstvy. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu 
rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY POUŽITÍ

• snadná aplikace a čištění
• velmi dobrá mechanická

a chemická odolnost
• vysoká odolnost vůči

ater-spottingu
• zvýšená odolnost vůči UV záření
• možnost zhotovení 

protiskluzového povrchu
• víceúčelový

• jako pojivo pro barevné křemičité 
malty a stěrky

• lak pro zatažení chipsovaných 
epoxidových stěrek

• finální nátěr pro podlahy
z barevných křemičitých písků

• vhodný pro sklady, výrobní 
haly, obchody, školy, jídelny, 
nemocnice atd.

• v kombinaci s ANT -SK DEM 
vytváří protiskluzný povrch

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF7001 soudek a kanystr 20 kg volně transparentní 5 380,-

EXF7002 soudek a kanystr 5 kg volně transparentní 1 445,-

EXF7003 plastové obaly 1 kg volně transparentní 299,-
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SPECIÁLNÍ NÁTĚR EPO IN F 000 CONDUCTIVE

SPECIÁLNÍ NÁTĚR EPO IN F 100 ANTI STATIC
Pigmentovaný dvousložkový epoxidový elektrostaticky vodivý podlahový systém pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je 
nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

VÝHODY

VÝHODY

POUŽITÍ

POUŽITÍ

• vysoce elektrostaticky vodivý
• velmi snadná aplikace
• nízká spotřeba (ekonomický)

• elektrostaticky vodivý
• velmi dobrá mechanická

a chemická odolnost
• vysoká odolnost vůči

ater-spottingu
• snadné čištění
• pololesklý povrch

• EPOX N F9000 CONDUCT VE musí 
být nanášen jako vodivá vrstva 
pod antistaticky nosnou vrstvu

    EPOX N F9100 ANT -STAT C

• vytváření elektrostaticky vodivých 
podlah v automobilovém, 
farmaceutickém a elektronickém 

    průmyslu, haly, sklady
• vhodný zejména pro prostory

s citlivou elektronikou – 
počítačové místnosti, laboratoře, 
CNC stroje

• prostory, kde se zpracovávají 
materiály s nebezpečím výbuchu

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF9003 plastové obaly 15 kg volně černá na vyžádání

OBJ. ČÍSLO OBAL SLOŽEK (A B) Celková váha (A B) 
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF9102X0XX soudek a kanystr 30 kg volně dle RAL na vyžádání

• vysoce elektrostaticky vodivý
• velmi snadná aplikace
• nízká spotřeba (ekonomický)

SPEC LNÍ N T R

Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový podkladový nátěr pro elektrostaticky vodivý podlahový systém. Materiál je 
nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel.

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.
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MĚDĚNÁ PÁSKA

ADITIVUM THI OP

SPECIÁLNÍ PLNIVO ANTI SKID

AKRYLÁTOVÝ CHIPS

PŘÍRODNÍ A PROBARVENÝ PÍSEK

Samolepící měděná elektricky vodivá páska.

Aditivum na bázi speciálního polymeru určené k zahušťování penetrací, nátěrů a stěrek na epoxidové 
a polyurethanové bázi.

Speciální plnivo určené pro zvýšení protiskluzu podlahových nátěrů.

Barevné akrylátové vločky určené pro vytváření dekorativních podlah.

Písky jsou vyráběny s kvalitních sušených křemičitých písků. U barvených variant je povlak tvořen z dispergovaných barviv 
v polyuretanové pryskyřici. Používají se do epoxidových systému EPOX N pro vytváření záškrabů, protiskluzových úprav 
a dekoračních prvků v nátěrech řady EPOX N.

VÝHODY

POUŽITÍ

• Samolepicí – snadná aplikace 
• Tenká – snadné překrytí

• Měděná páska určená pro 
vytváření elektrostaticky vodivých 
podlahových systémů

OBJ. ČÍSLO ROZMĚR
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF0001 50 m volně měděná na vyžádání

OBJ. ČÍSLO OBAL VÁHA
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF0050 kelímek 10 kg volně bílá 5800,-

EXF0052 kelímek 1 kg volně bílá 630,-

OBJ. ČÍSLO OBAL VÁHA
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF0060 kelímek 500 g volně transparentní 380,-

DOPL K

nformace o dostupnosti výrobků na vyžádání u obchodního zástupce.

VÝHODY

VÝHODY

• Snadná aplikace
• Možnost kombinovat barvy
• Ekonomický

• Přesná granulometrie
• Široká škála barev
• Odolnost vůči UV
• Konstantní stavba zrna
• Barevná stálost
• Chemická odolnost i v agresivním 

prostředí

POUŽITÍ

POUŽITÍ

• Dekorativní úprava při provádění 
epoxidových nátěrů a stěrek, např. 
EPOX N F5000

• Vhodný do interiéru i exteriéru

• Plnivo do penetrací EPOX N pro 
vytvoření záškrabu

• Vytvoření protiskluzové úpravy 
vrchních nátěrů řady EPOX N

• Vytvoření esteticky barevné 
podlahy

VÝHODY
• Vysoce efektivní
• Ekonomické
• Neurychluje reakci tvrdidla

s pryskyřicí

POUŽITÍ
• ako thixotropní přísada pro 

penetrace, nátěry a stěrky

VÝHODY
• Transparentní – neovlivňuje 

barevné odstíny
• Sametový vzhled finálního nátěru
• Ekonomické

POUŽITÍ
• Protiskluzová úprava epoxidových 

nátěrů, např. EPOX N F 000

OBJ. ČÍSLO OBAL VÁHA
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF0010 kelímek 500 g volně oranžová 389,-

EXF0011 kelímek 500 g volně bílá 389,-

EXF0012 kelímek 500 g volně černá 389,-

EXF0013 kelímek 500 g volně  šedá 389,-

EXF0014 kelímek 500 g volně zelená 389,-

EXF0015 kelímek 500 g volně modrá 389,-

EXF0016 kelímek 500 g volně světle modrá 389,-

EXF0017 kelímek 500 g volně hnědá 389,-

EXF0018 kelímek 500 g volně  červená 389,-

EXF0019 kelímek 500 g volně  žlutá 389,-

OBJ. ČÍSLO OBAL BALENÍ kg
POČET KS 
NA PALETĚ

ZRNO BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

EXF0070 pytel 25 42 0,4-0,8 přírodní 160,-

EXF0071 pytel 25 42 0,4-0,8 bílá 498,-

EXF0072 pytel 25 42 0,4-0,8 černá 498,-

EXF0073 pytel 25 42 0,4-0,8 šedá 498,-

EXF0074 pytel 25 42 0,4-0,8 modrá 498,-

EXF0075 pytel 25 42 0,4-0,8 zelená 498,-

EXF0076 pytel 25 42 0,4-0,8 červená 498,-
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PARKOVACÍ PLOCHY S POŽADAVKEM
NA PŘEMOS OVÁNÍ TRHLIN

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE RODINNÝCH 
DOMŮ, CHODBY  HLADKÝ DESIGNOVÝ 
POVRCH

VÝROBNY SE STROJOVÝM PARKEM,
KDE MŮŽE DOJÍT
K ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI. 
VÝROBNÍ HALY, ZUBAŘSKÉ ORDINACE, 
SKLADY

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Křemičitý písek
    frakce 0,3-0,  mm (pro zvýšení adhezní plochy)
. Hydroizolační membrána PURE IN F 000

    spotřeba 1 kg/m2

5. Epoxidový nátěr EPO IN F5000 nebo F5050
    spotřeba 0,  kg/m2 + vmíchán křemičitý
    písek frakce 0,1-0,5 mm (50 hmotnostních )

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Epoxidový nátěr EPO IN F5000  nebo F5050
    spotřeba 0,  kg/m2

. Zásyp dekorativní akrylátovým chipsem
5. Krycí lak EPO IN F 000
    spotřeba 0,15 kg/m2

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Měděná páska – tloušťka cca 0,  mm

. Podkladní elektricky vodivý nátěr EPO IN F 000
    CONDUCTIVE
    spotřeba 0,15 kg/m2

5. Elektricky vodivá stěrka EPO ION F 100
    ANTI STATIC spotřeba 1,4 kg/m2

SCH MATA

1
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SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE RODINNÝCH 
DOMŮ, CHODBY  HLADKÝ POVRCH

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Epoxidový nátěr EPO IN F5000 nebo F5050
    spotřeba 0,  kg/m2

1
2

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE RODINNÝCH 
DOMŮ, CHODBY, HALY, KUCHYNĚ  
PROTISKLUZOVÝ POVRCH

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE RODINNÝCH 
DOMŮ, CHODBY  PROTISKLUZOVÝ
DESIGNOVÝ POVRCH

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Křemičitý písek rakce 0, 0,  mm 
    spotřeba 2-3 kg/m2

. Epoxidový nátěr EPO IN F5000 nebo F5050
    spotřeba 0,  kg/m2

1. Beton
. Penetrace  EPO IN F1000 DRY

    spotřeba 0,4 kg/m2

. Epoxidový nátěr EPO IN F5000 nebo F5050
    spotřeba 0,  kg/m2

. Krycí lak EPO IN F 000  plnivo pro zvýšení proti  
    skluzu ANTI SKID spotřeba směsi 0,1 kgm2
. Krycí lak EPO IN F 000  plnivo pro zvýšení proti  

SCH MATA
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EXTRÉMNÍ
PEVNOST
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PENETRACE

06.96N

HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

Vysoce kvalitní Hloubková penetrace s nano částicemi pro sjednocení savosti podkladu a snížení 
nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před  vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, 
k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před 
nátěry zdiva či fasád. Má vyšší penetrační účinnost než běžné styrenakrylátové penetrace, proniká 
do větší hloubky, zpevňuje podklad, zvyšuje odpudivost vůči vodě a zlepšuje adhezi k následné 
vrchní vrstvě. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu. Vydatnost 
 – 24 m2/l (při ředění 1 : 1). 

CHARAKTERISTIKA

• Po vytvrzení nerozpustná ve vodě 
• Po vytvrzení odolná alkalické 

hydrolýze
• Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho 

mechanickou odolnost
• Zvyšuje přilnavost podkladu před 

lepením obkladů a dlažeb
• Potlačuje vzlínání rozpustných 

solí z podkladu – tzv. vytváření 
bariérového efektu

06.96

HLOUBKOVÁ PENETRACE

CHARAKTERISTIKAVysoce kvalitní penetrace pro sjednocení savosti podkladu a snížení jeho nasákavosti. Vhodné po-
užití před lepením obkladů a dlažeb, také před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami. 
Hloubková penetrace slouží k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného 
zdiva a tahaných omítek, nebo před nátěry zdiva či fasád. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlí-
nání rozpustných solí z podkladu. Vydatnost až 30 m2/l (při ředění 1:5). 

• Po vytvrzení nerozpustná ve vodě
• Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho 

mechanickou odolnost
• Zvyšuje přilnavost podkladu 

následných vrstev
• Bez obsahu rozpouštědel
• Spotřeba 0,20 l/m2 

Stanovení nano velikosti volných částic v disperzi penetračního nátěru bylo provedeno v Ústavu pro 
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57450Q láhev 1 litr 6 ks / 504 ks transparentní 57,-

57452Q láhev 3 litry 2 ks / 114 ks transparentní 149,-

57451Q kanystr 5 litrů volně / 96 ks transparentní 242,-

57453Q kanystr 10 litrů volně / 40 ks transparentní 479,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57440Q láhev 1 litr 6 ks / 504 ks transparentní 54,-

57441Q kanystr 5 litrů volně / 96 ks transparentní 219,-

06.91

HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

Pro penetrační a kotvící nátěry s hloubkovým účinkem. Pod cementová lepidla na obklady a dlažbu, 
Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, Opravnou hmotu na beton V PL  apod. Odpařením 
vody se vytvoří pružný a slabě lepivý fi lm nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje přilnavost 
na savé podklady. iž připravený k přímému použití - neředí se. Vydatnost z jednoho litru nátěru 
4 – 12 m2. Doba schnutí nátěru je 2 až 3 hodiny.

CHARAKTERISTIKA

• Po vytvrzení nerozpustný ve vodě 
• Penetrační – zvyšuje přídržnost 

následných vrstev k podkladu
• Spojovací – sjednocuje savost 

a zpevňuje podklad
OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH

POČET KS 
V KARTONU / NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57455Q láhev 1 litr 6 ks / 504 ks mléčně bílá 45,-

57456Q kanystr 5 litrů volně / 96 ks mléčně bílá 199,-
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PENETRACE

09.S-T70_10

S 0 A PENETRACE

ednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SO-
KRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný fi lm. Snižuje a sjednocuje 
savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové 
a fi nální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samo-
nivelačních hmot apod. Ředí se v poměru 1:2 až 1:15 s vodou. Vydatnost  40 m2/kg (při ředění 
1:15).

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
• Penetrační - zvyšuje přídržnost 

k podkladu (tzv. kotvení), pevnost 
a pružnost

• mpregnační - zvyšuje odolnost 
proti povětrnostním vlivům včetně 
UV záření

09.S-T7_50

S 0 A KONCENTRÁT STAVEBNÍCH SMĚSÍ

Kapalina na bázi styrenakrylátového  kopolymeru SOKRAT, mísitelná s vodou v každém pomě-
ru.  Vytváří souvislý, hladký, slabě lepivý fi lm nerozpustný ve vodě. Hlavní použití je jako přísada
do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu ná-
střikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Při použití jako penetrační nátěr 
se ředí v poměru cca 1:10 - 1:50 s vodou a používá se pro nátěry nových stěn z cihelného zdiva, 
nekonstrukčního betonu, před nanášením omítek nebo penetrační nátěry nových i starých omítek 
(vápenné, sádrové, štukové apod.) pod fasádní nátěrové hmoty, na sádrokartony před malířskými 
nátěry a pod tmel S-T1. Vydatnost  130 m2/kg (při ředění 1:50).

CHARAKTERISTIKA
• Zkvalitňuje vlastnosti všech 

stavebních směsí
• Zvyšuje přídržnost k podkladu, 

pružnost a otěruvzdornost
• Zvyšuje pevnost a bezprašnost 

omítek, potěrů a dalších 
cementem pojených hmot, pro 
trvale vlhká a alkalická prostředí

09.S-T7_30

S 0 A PŘÍMĚS STAVEBNÍCH SMĚSÍ

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná 
s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý fi lm. Hlavní 
použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt 
a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se po-
užívá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty a pod tmel S-T1 (nutné ředění). Při použití 
jako penetrační nátěr se ředí v poměru 1:3 až 1:25 s vodou. Vydatnost  0 m2/kg (při ředění 1:25).

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
• Zkvalitňuje vlastnosti všech 

stavebních směsí
• Zvyšuje přídržnost k podkladu, 

pružnost a otěruvzdornost
• Zvyšuje pevnost a bezprašnost 

omítek, potěrů a dalších 
cementem pojených hmot, pro 
trvale vlhká a alkalická prostředí

SOUČÁST 
SYSTÉMOVÉHO 

ŘEŠENÍ 
BALKÓNY

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH02022 láhev 1 kg 6 ks / 504 ks mléčně bílá 45,-

CH020222 kanystr 3 kg 2 ks / 108 ks mléčně bílá 125,-

CH02024 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 199,-

CH02025 kanystr 10 kg volně / 40 ks mléčně bílá 369,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH0203 láhev 1 kg 6 ks / 504 ks mléčně bílá 54,-

CH02041 láhev 3 kg 2 ks / 108 ks mléčně bílá 162,-

CH0205 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 246,-

CH0209 kanystr 10 kg volně / 40 ks mléčně bílá 489,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH02094 láhev 1 kg 6 ks / 504 ks mléčně bílá 111,-

CH02096 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 536,-
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06.91

PENETRAČNÍ A SPOJOVACÍ NÁTĚR

Pro penetrační a kotvící nátěry pod cementová lepidla, Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku 2K, 
reprofi lační malty a výplňové stěrky apod. Odpařením vody se vytvoří pružný a slabě lepivý fi lm 
nerozpustný ve vodě. Zpevňuje a zvyšuje  přilnavost na savé podklady. Ředí se v poměru maxi-
málně 1 : 10 (penetrace : voda). Spotřeba 0,25 l/m2, vydatnost 4-  m2 z litru. Doba schnutí nátěru 
je cca 2 až 4 hodiny.

CHARAKTERISTIKA
• Po vytvrzení nerozpustný ve vodě 
• Penetrační – zvyšuje přídržnost 

následných vrstev k podkladu
• Spojovací – sjednocuje savost a 

zpevňuje podklad
OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH

POČET KS 
V KARTONU / NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57400Q láhev 1 litr 6 ks / 504 ks mléčně bílá 45,-

57401Q kanystr 5 litrů volně / 96 ks mléčně bílá 199,-

PENETRACE

09.10

PRIMER ALFA

ednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou neroz-
pustný fi lm. Vytváří adhezní můstek mezi následnými vrstvami. 

CHARAKTERISTIKA
• Pro zpevnění a sjednocení savosti 

sádrových a cementových povrchů
• Pro lepší přídržnosti 

samonivelačních stěrek jak na 
bázi sádry, tak na bázi cementu

• Podklad dokáže zcela uzavřít
OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH

POČET KS 
V KARTONU / NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57350Q láhev 1 litr 6 ks / 504 ks mléčně bílá 89,-

57352Q kanystr 5 litrů volně / 96 ks mléčně bílá 359,-

06.92b

BETONKONTAKT

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený
k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní 
a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. 
sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 
0,2 kg/m2, vydatnost 4-  m2 z 1 kg. Doba schnutí nátěru je cca 10 hodin.

CHARAKTERISTIKA
• Bez obsahu rozpouštědel

a těžkých kovů
• Velice nízká sedimentace 

křemičitého písku
• Vodoodpudivý, difúzní, odolný 

alkalickým látkám
• Zpevňující – zpevňuje porušené

a nesoudržné povrchy
• Spojovací – zvyšuje přilnavost 

jednotlivých vrstev materiálů

Nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvicí nátěr následných vrstev. Určený
k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní 
a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů před nanášením sádrových hmot např. 
sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty. Ředí se v poměru maximálně 1:5. Spotřeba 
0,2 kg/m

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57365Q vědro 5 kg 72 ks modrá 339,-

57367Q vědro 13 kg 33 ks modrá 859,-
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06.92

ADHEZNÍ MŮSTEK KONCENTRÁT

Adhezní můstek je jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je mož-
no 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. 
edná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první 

nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně 
upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej použít 
i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. 

CHARAKTERISTIKA
• Bez obsahu rozpouštědel 

a těžkých kovů
• Velice nízká sedimentace 

křemičitého písku
• Odolný povětrnostním vlivům
• Vodoodpudivý, difúzní, odolný 

alkalickým látkám
• Zpevňující – zpevňuje porušené 

a nesoudržné povrchy
• Spojovací – zvyšuje přilnavost 

jednotlivých vrstev materiálů 
UARTZ

SOUČÁST 
SYSTÉMOVÉHO 

ŘEŠENÍ 
BALKÓNY

06.92j

ADHEZNÍ MŮSTEK NÁTĚR

Adhezní můstek je jednosložkový bez rozpouštědlový bílý 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. 
edná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první 

nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně 
upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej po-
užít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Výborný
pod malířské barvy, pro dosažení jemného štukového efektu.

CHARAKTERISTIKA

• emnozrnný
• Bez obsahu rozpouštědel 

a těžkých kovů
• Velice nízká sedimentace
• Odolný povětrnostním vlivům
• Vodoodpudivý, difúzní, odolný 

alkalickým látkám
• Zpevňující – zpevňuje porušené 

a nesoudržné povrchy
• Spojovací – zvyšuje přilnavost 

jednotlivých vrstev materiálů

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57250Q kelímek 1 kg 12 / 324 ks růžová 99,-

57251Q kbelík 2,5 kg volně / 128 ks růžová 239,-

57252Q kbelík 5 kg volně / 100 ks růžová 469,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57240Q kelímek 1 kg 12 / 324 ks bílá 85,-

57242Q kbelík 5 kg volně / 100 ks bílá 399,-

ADHEZNÍ M STK
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07.95

IMPREGNAČNÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR ZDIVA PROFI

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnost-
ními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a roz-
mrazovacích solí. Chrání pohledové a nekonstrukční betony, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý 
kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hyd-
rofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva 
nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě 
po 24 hodinách. Přibližná spotřeba 0,20-0,25 l/m2. Vydatnost 4-5 m2/l. Nátěr je účinný nejméně
5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

CHARAKTERISTIKA
• Zvýrazňuje přírodní kresbu 

a vzhled
• Difúzní, vodoodpudivý, 

hydrofobizační
• Zamezuje destrukci porézních 

materiálů
• Zabraňuje pronikání nečistot do 

materiálů
• Ochrana před působením mrazu 

a rozmrazovacích solí
• Nepřímo zvyšuje tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti zdiva

IMPREGNAČNÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR ZDIVA PROFI

Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříznivými povětrnost-
ními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a roz-
mrazovacích solí. Chrání pohledové a nekonstrukční betony, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý 
kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, hyd-
rofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva 
nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě 
po 24 hodinách. Přibližná spotřeba 0,20-0,25 l/m
5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

07.93

IMPREGNACE ZDIVA PRIME

ednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů
savých podkladů.

CHARAKTERISTIKA
• Vodoodpuzující, hydrofobizační
• Vysoká ochrana proti klimatickým 

vlivům
• Vysoká dlouho trvající účinnost, 

zabraňuje tvorbě mechů
• Samočistící efekt
• Zanechává původní vzhled

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH00011 láhev 1 litr 6 ks transparentní 91,-

CH00022 kanystr 5 litrů volně transparentní 425,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH00031 plechová dóza 1 litr 6 ks transparentní 172,-

CH00032 plechový kanystr 5 litrů volně transparentní 679,-

MPREGNACE

07.93c

IMPREGNACE NA ZDIVO A PŘÍRODNÍ KÁMEN

ednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů
savých podkladů.

CHARAKTERISTIKA

• Vodoodpuzující, hydrofobizační
• Vysoká ochrana proti klimatickým 

vlivům
• Vysoká dlouho trvající účinnost, 

zabraňuje tvorbě mechů
• Samočistící efekt
• Zanechává původní vzhled

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH00080 láhev 1 litr 6 ks transparentní 91,-

CH00085 kanystr 5 litrů volně transparentní 425,-
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07.93b

IMPREGNACE NA ZÁMKOVOU DLAŽBU A BETON

ednosložkový vodou ředitelný roztok, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů
savých podkladů.

CHARAKTERISTIKA
• Vodoodpuzující, hydrofobizační
• Vysoká ochrana proti klimatickým 

vlivům
• Vysoká dlouho trvající účinnost, 

zabraňuje tvorbě mechů
• Samočistící efekt
• Zanechává původní vzhled

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH00070 láhev 1 litr 6 ks transparentní 101,-

CH00075 kanystr 5 litrů volně transparentní 435,-

MPREGNACE
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07.92

PLASTIFIKÁTOR BETONŮ

Pro výrobu architektonických a pohledových betonů, prefabrikovaného betonu a transportbeto-
nu. Umožňuje vyrábět betony vysokých pevnostních značek při relativně nízké spotřebě cementu.
e vhodný do armovaných a předpjatých betonů, pro betony určené k podlahovému vytápění, má 

nivelační schopnosti. Používá se pro výrobky z betonu, zámkové dlažby a umělého kamene a dále 
pro základové pilíře, piloty, injektáže, příjezdové rampy, garáže apod. Odpovídá EN 934-2, T3.1/
T3.2. Přibližná spotřeba: 0,55 litrů až 1,3 litrů na 100 kg cementu.

CHARAKTERISTIKA
• Ztekucující – snižuje spotřebu 

vody
• Prodlužuje zpracovatelnost 

a zvyšuje soudržnost
• Má nivelační schopnosti
• Zvyšuje počáteční a konečné 

pevnosti a hutnost betonu
• Snižuje výskyt smršťovacích trhlin 

a paropropustnost betonů 
a cementem pojených hmot

07.91

URYCHLOVAČ A PLASTIFIKÁTOR STAVEBNÍCH HMOT

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu, zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení 
betonů a hmot, jejichž obsahem jsou portlandské a směsné cementy. Snižuje výskyt smršťovacích 
trhlin. Zásadním způsobem zvyšuje pevnost betonu a odolnost betonu vůči klimatickým
i chemickým vlivům. Umožňuje betonování za poklesů teploty pod 0 °C. Při betonování nebo zdění
za nízkých teplot (pod +5 °C) nutno postupovat dle zásad betonáže při nízkých a záporných 
teplotách. Odpovídá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje se 0, 0 až 1,5 litru na 100 kg cementu.

CHARAKTERISTIKA

• Snižuje výskyt smršťovacích trhlin 
u tekutých směsí

• Snižuje spotřebu vody, dodává 
plasticitu

• Zlepšuje zpracovatelnost, 
urychluje tuhnutí a vytvrzení

• Zvyšuje počáteční pevnost betonu 
již po 1. dni

07.89

PO ER MI  (PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA V PRÁŠKU)

e předem připravená a nadávkovaná plastifi kační přísada nové generace 
určená do zdicích malt. Odpovídá normě EN 934-3/T2. Umožňuje zcela na-
hradit vápno. ako přísada do zdících malt a omítek zlepšuje zpracovatelnost 
a zvyšuje životnost. Díky přísadě je dosaženo lepší spojitosti jednotlivých slo-
žek v hotovém zdivu, zvyšuje mrazuvzdornost, snižuje výskyt smršťovacích 
trhlin a pomáhá redukovat vznik výkvětů snížením transportu výkvětotvorných 
solí. Umožňuje práci při přípravě cementových a vápenocementových malt při 
teplotách do -2 °C. Dávkuje se přibližně 15 g přísady na pytel cementu (25 kg).

CHARAKTERISTIKA

• Snižuje výslednou cenu hotové 
malty až o 30  (50 sáčků o váze 
okolo 1 kg zastupuje 2 500 kg 
vápna, tzn. 2,4 palety)

• Vysoký stupeň provzdušnění 
a plastifi kace malty

• Výrazně snižuje nároky na 
skladovací prostory

• Zvyšuje produktivitu (usnadňuje 
nakládku, dopravu, uložení, 
zpracování malty apod.)

• Větší smáčivý efekt, snižuje 
spotřebu vody

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH0510 láhev 1 litr 6 ks / 504 ks nažloutlá 85,-

CH0511 kanystr 5 litrů volně / 96 ks nažloutlá 425,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH POČET KS BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

56000BD sáček 20 g 1 ks - 12,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH0520 láhev 1 litr 6 ks / 504 ks hnědá 87,-

CH0521 kanystr 5 litrů volně / 96 ks hnědá 435,-

CH0524 kanystr 10 litrů volně / 40 ks hnědá 831,-

PŘÍSAD
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07.90

ZIMNÍ PŘÍSADA PRO BETONÁŽE ZA NÍZKÝCH TEPLOT

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Pro betony prosté, železové i předpjaté. 
Přísada zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a tvrdnutí beto-
nu, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Díky svému složení nepůsobí korozivně
na ocelovou výztuž. Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči 
působení mrazu. Umožňuje zpracovatelnost betonů při teplotách až do -10 °C. Odpovídá EN 934-2, 
T . Dávkuje se 0,325-1,0 litr přísady na 50 kg cementu.

CHARAKTERISTIKA
• Zvyšuje pevnost betonu
• Urychluje tuhnutí a vytvrzení
• Umožňuje zpracovatelnost betonu 

a cementem pojených hmot
do -10 °C

• Nezpůsobuje korozi výztuže
• Zvyšuje vodonepropustnost 

betonu
• Pro předepjatý beton, 

železobetonové konstrukce
• Obsah alkálií  ,0

07.86

PŘÍSADA DO OMÍTKY PROTI VLHKOSTI

Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí 
(do vlhkosti zdiva 10  hmot.). Omítka brání průniku vody v kapalné formě k povrchu, krystali-
zaci výkvětotvorných solí v jejich pórech a současně umožňuje zcela volnou difúzi vodních par
a tím přirozený transport vlhkosti zdivem. Eliminuje tak tvorbu vlhkých map, nebo výkvětů. Používá
se také do běžných vápenocementových malt, kde zcela nahrazuje vápno. Dávkuje se 0,5-1 litr na 
50 kg pojiva (cement a vápno).

CHARAKTERISTIKA
• Zlepšuje zpracovatelnost, 

usnadňuje nanášení
• Zvyšuje přilnavost k podkladu
• Zvyšuje odolnost omítek proti 

mrazu a vlhkosti
• Umožňuje volnou difúzi vodních 

par
• Snižuje riziko výskytu mokrých 

map a výkvětů
• Zvyšuje možnost použití širší 

frakce písků
• Ve vápenocementových omítkách 

nahrazuje vápno

06.81

ODSTRA OVAČ CEMENTOVÝCH SKVRN

Pro čistění dlažby, obkladů a nářadí po spárování hmotami na bázi cementu. Pro ošetřování veškeré 
sanitární keramiky (vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady a dlažby apod.) a vodovodních baterií. 
Odstraňuje skvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mýdla a zaschlé vody, rez a vodní kámen. 
e šetrný vůči podkladu a snadno biologicky odbouratelný. Při slabém znečištění se ředí s vodou 

na 2-5  roztok. Použitím teplé vody do +40 °C se zvýší účinek přípravku. Ředí se 1:49 až 1:19
při slabém znečištění a 1:9 při silném znečištění. Doba působení 1-10 minut.

CHARAKTERISTIKA

• Vysoká čisticí účinnost i při 
nízkém dávkování a tvrdé vodě

• Rozpouští uhličitany s vazbou 
tuhých látek

• Neutralizuje výkvěty
• Odstraňuje starou špínu, 

mastnotu, mýdlové skvrny a vodní 
kámen

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU / NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

CH0500 láhev 1 litr 6 ks / 504 ks nažloutlá 89,-

CH0501 kanystr 5 litrů volně / 96 ks nažloutlá 399,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57619Q láhev 1 litr 6 ks nažloutlá 149,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57612Q láhev 1 litr 6 ks transp. až nažloutlá 91,-

PŘÍSAD
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06.82

LIKVIDÁTOR PLÍSNÍ S 
DLOUHODOBÝM ČINKEM

Pro likvidaci plísní na zdech, stropech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken a dveří. Od-
straní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti 
plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. 
Plísně se před postřikem neodstraňují, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Likvidátor 
plísní lze přidávat do malířských, vodou ředitelných barev v množství 25-50 ml na 1 kg nátěrové 
hmoty.

CHARAKTERISTIKA

• Bez obsahu těžkých kovů
• Bez obsahu organických 

rozpouštědel
• Okamžitě a lehce zpracovatelný
• Odolný povětrnostním vlivům

Produkt určený ke snížení vlhkosti ve vašem domově - byty, domy, chaty, ga-
ráže, karavany, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny. 
Zabraňuje kondenzaci vodní páry, zápachu, černání, zavlhnutí stěn, alergiím 
a zničení nábytku. tyřčlenná domácnost při pravidelných činnostech jako
je vaření, koupání, sušení prádla, vyprodukuje během dne přibližně  až 12 litrů 
vodní páry. Pokud nemá vlhkost kam uniknout, vysráží se na nejchladnějších 
místech a místech tepelných úniků tj. tepelné mosty, vnitřní kouty, styk zaskle-
ní s okenním rámem apod. Pohlcovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovou ná-
dobu a sáček s hydroskopickými krystaly, které absorbují nadbytečnou vlhkost 
(aktivují se při 45  vlhkosti). Pohlcovač vlhkosti a pachu pracuje samostatně 
a je nezávislý na elektrickém proudu.

08.04

CHARAKTERISTIKA
• Zabraňuje kondenzaci vodní páry, 

zápachu, zavlhnutí stěn, alergiím 
a zničení nábytku

• Snižuje pocit chladu a nároky
na vytápění

• Zabraňuje riziku vzdouvání 
provlhlých podlah, odpadávání 
malby

POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU CLEANHOME

Produkt určený ke snížení vlhkosti ve vašem domově - byty, domy, chaty, ga-
ráže, karavany, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny. 
Zabraňuje kondenzaci vodní páry, zápachu, černání, zavlhnutí stěn, alergiím 
a zničení nábytku. tyřčlenná domácnost při pravidelných činnostech jako
je vaření, koupání, sušení prádla, vyprodukuje během dne přibližně  až 12 litrů 
vodní páry. Pokud nemá vlhkost kam uniknout, vysráží se na nejchladnějších 
místech a místech tepelných úniků tj. tepelné mosty, vnitřní kouty, styk zaskle-
ní s okenním rámem apod. Pohlcovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovou ná-
dobu a sáček s hydroskopickými krystaly, které absorbují nadbytečnou vlhkost 
(aktivují se při 45  vlhkosti). Pohlcovač vlhkosti a pachu pracuje samostatně 
a je nezávislý na elektrickém proudu.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.“

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

57614Q láhev s rozprašovačem 500 ml 6 ks růžová 69,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS V KARTONU 

/ NA PALETĚ
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

D0001 Plastová dóza 650 g 8 ks / 288 ks modrá 189,-

D0002 Plastová dóza 1300 g 6 ks / 120 ks modrá 336,-

D0003 Náhradní náplň 450 g 12 ks / 1 080 ks - 100,-

D0004 Náhradní náplň 1000 g 6 ks / 540 ks - 167,-

OSTATNÍ
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KAMENN  KOBEREC
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N VOD NA POKL DKU

lo š ka vrstv

atnost k p tel 2,4 m2 1,8 m2 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2 0,59 m2

SPOTŘEBNÍ TABULKA

KAMENNÝ KOBEREC

21

NÁVOD NA POKLÁDKU PerfectSTONE

Tloušťka vrstvy 0,6 cm 0,8 cm 1 cm 1,4 cm 2 cm 3 cm

Vydatnost (25 kg pyte) 2,4 m2 1,8 m2 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2 0,59 m2

SPOTŘEBNÍ TABULKA

1)  Příprava nářadí – pro aplikaci budeme potřebovat  zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování větších ploch, ředidlo  
S6005 a hadřík pro očištění, dva kyblíky, míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

2)  Příprava podkladu – podklad musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený volných částic. Teplota prostředí i podkladu se 
při aplikaci musí pohybovat v rozmezí 8 – 25°C.

3)  Když máme nachystaný podklad, začneme s přípravou kamenného koberce. Do prvního kyblíku vysypeme kamenivo 
z pytle. Je důležité, aby kamenivo i mramorové kamínky nebyly vlhké.  Pro možnou barevnou diferenci doporučujeme 
kamenivo promíchat z více pytlů. V druhém kyblíku smícháme složky A a B epoxidové pryskyřice a směs mícháme 3 
minuty za pomalých otáček cca 300 ot./min. pomocí vrtačky.

4)  Promíchanou epoxidovou pryskyřici vlijeme do kyblíku s kamenivem a celou směs důkladně promícháme. Takto si 
připravíme pouze množství, které stihneme zpracovat do 40 minut při teplotě 20 °C.

5)  Promíchanou směs kamenného koberce postupně nanášíme na připravený podklad. Nanesenou směs vyrovnáváme 
do roviny pomocí hladítka (u malých ploch) nebo deskou (u větších ploch).

6)  Vyrovnaný povrch nakonec uhlazujeme mírným tlakem hladítka, aby byl povrch dokonale hladký. Povrch vždy kontro-
lujeme vizuálně. Během práce průběžně otíráme nářadí hadříkem namočeným v ředidlu, aby se kamínky na nástroje 
nelepily a práce byla snadnější.

7)  Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před pošlapáním. Kamenný koberec je plně zatižitelný po 7 dnech.

1 2

5 6

3

4

Příprava podkladu – podklad musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený volných částic. Teplota prostředí i podkladu  
se při aplikaci musí pohybovat v rozmezí +10 °C – +25 °C.

Promíchanou epoxidovou pryskyřici vlijeme do kbelíku s kamenivem a celou směs důkladně promícháme. Takto si 
připravíme pouze množství, které stihneme zpracovat do 40 minut při teplotě +20 °C.

Příprava nářadí – pro aplikaci budeme potřebovat zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování větších ploch, ředidlo 
S 005 a hadřík pro očištění, dva kbelíky, míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

Když máme nachystaný podklad, začneme s přípravou kamenného koberce. Do prvního kbelíku vysypeme kamenivo 
z pytle. e důležité, aby kamenivo i mramorové kamínky nebyly vlhké. Pro možnou barevnou diferenci doporučujeme 
kamenivo promíchat z více pytlů. V druhém kbelíku smícháme složky A a B epoxidové pryskyřice a směs mícháme  
3 minuty za pomalých otáček cca 300 ot./min. pomocí vrtačky.

Pozn. Při aplikaci dodržujte pokyny z technického listu výrobku a přiloženého návodu.

lo š ka vrstv

atnost k p tel 2,4 m2 1,8 m2 1,5 m2 1,25 m2 0,88 m2 0,59 m2

SPOTŘEBNÍ TABULKA
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KAMÍNKY / MRAMOR

POPIS OBAL OBSAH
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Říční kamínek  pytel 25 kg 113,-

Mramor 3 - 6 mm  pytel 25 kg 550,-

• Sjednocuje kvalitu povrchu, 
zajišťuje jeho zpevnění

• Zvyšuje mechanické vlastnosti – 
pevnost a oděruvzdornost

• Zvyšuje chemickou odolnost 
a odolnost proti vodě

• Vytváří bezprašnou povrchovou 
úpravu

• Prodlužuje životnost následných 
nátěrů

• Obsahuje reaktivní přísadu

20.14

PENETRAČNÍ EPO Y NÁTĚR

Je dvousložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých, porézních podkla-
dů jako jsou: beton, zdivo, omítky, sádrokarton před prováděním krycí vrstvy Podlahového epoxy 
nátěru. Pro bezprašné úpravy extrémně savých, porézních podkladů jako jsou: beton, zdivo, omítky, 
sádrokarton aj. Vhodný pro výrobní haly, montážní dílny, strojovny, manipulační rampy, sklady, ga-
ráže, dílny, kotelny, výměníky, servisy a opravny. Dále se používá jako penetrační nátěr pro přípravu 
podkladů před pokládkou kamenných a mramorových koberců.

ŘÍČNÍ KAMÍNEK

MRAMOROVÝ KOBEREC

* vhodné do exteriéru jen při použití pojiva UV

CHARAKTERISTIKA

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 
NA PALETĚ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

T6001 plechovka 4 kg + 0,4 kg 60 ks transparentní 849,-

VZORNÍK KAMENN  KOBEREC
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UKONČOVACÍ PROFIL L 

UKONČOVACÍ PROFIL T 

Ukončovací L profi l výšky 10 mm nebo 12 mm se používá k ukončení hrany kamenných koberců. 
Perforace profi lu zajišťuje odvod vody z otevřené struktury.

Ukončovací profi l T výšky 10 mm nebo 12 mm se používá k ukončení hrany kamenných koberců
a zajištění správného odvodu vody. Tento prvek je ve spodní části prodloužen a tím zajistí překrytí 
navazující vodorovné konstrukce. Lze jej využít např. na hranách schodu a ukončení teras
či balkónů.

OBJ. ČÍSLO PROFIL
ROZMĚR

ŠÍŘKA (mm) x DÉLKA (M)
POČET KS 
V BALENÍ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

KK7000 profi l “L“ 10 x 2,5 volně 228,-

KK7001 profi l “L“ 12 x 2,5 volně 248,-

OBJ. ČÍSLO PROFIL
ROZMĚR

ŠÍŘKA (mm) x DÉLKA (M)
POČET KS 
V BALENÍ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

KK7050 profi l “T“ 10 x 2,5 volně 320,-

KK7051 profi l “T“ 12 x 2,5 volně 320,-

135

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC UV

OBJ. ČÍSLO POPIS OBAL OBSAH
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

KUV1000 Pojivo UV pro kamenný koberec na 25 kg kameniva krabice 1,36 kg 849,-

40.01

Pojivo na polyaspartátové bázi s UV odolností, navrženo speciálně pro exteriérové aplikace s barevnou stálostí barev kameniva 
a mramoru.Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností na chemikálie, mrazuvzdorností a výbornou odolností na UV. 
Spotřeba pojiva (složky A+B) na 25 kg kameniva je 1,3  kg.

PLNIČ P RŮ

OBJ. ČÍSLO POPIS OBAL OBSAH
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

KK2003 Plnič pórů  kelímek 3 kg 1 497,-

KK2010 Plnič pórů  vědro 10 kg 4 990,-

40.02

Plnič pórů pro Kamenný / Mramorový koberec je jednosložkový disperzní akrylát, který slouží k vyplnění pórů mezi kamínky
a mramory koberce PerfectSTONE v interiéru. Zajišťuje jednodušší údržbu podlah a brání vniknutí nečistot a vody mezi kamín-
ky a mramory. Spotřeba je 1-1,3 kg/m2.

KAMENN  KOBEREC

POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC

OBJ. ČÍSLO POPIS OBAL OBSAH
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

K1000 Pojivo pro kamenný koberec na 25 kg kameniva krabice 1,36 kg 559,-

K1001 Pojivo pro kamenný koberec na 75 kg kameniva krabice 4,08 kg 1 559,- 

K1002 Pojivo pro kamenný koberec na 125 kg kameniva krabice 6,8 kg 2 557,-

40.01

Pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, navrženo speciálně pro kamenné koberce. Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností 
na chemikálie a mrazuvdorností. Spotřeba pojiva (složky A+B) na 25 kg kameniva je 1,3  kg.
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OBJ.ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TD5001 kbelík 15,91  kg bílá 685,-

TD5003 kbelík 15,91  kg  okrová 685,-

TD5004 kbelík 15,91  kg hnědá 685,-

TD5005 kbelík 15,91  kg červenohnědá 685,-

TD5006 kbelík 15,91  kg černá 685,-

TD5007 kbelík 15,91  kg šedá 685,-

TD5008 kbelík 15,91  kg modrá 685,-

TD5009 kbelík 15,91  kg zelená 685,-

TD5011 kbelík 15,91  kg bílá-okrová 685,-

TD5012 kbelík 15,91  kg bílá-černá 685,-

TD5013 kbelík 15,91  kg bílá-šedá 685,-

TD5014 kbelík 15,91  kg bílá-zelená 685,-

TD5015 kbelík 15,91  kg bílá-modrá 685,-

TD5016 kbelík 15,91  kg bílá-červenohnědá 685,-

TD5017 kbelík 15,91  kg bílá-černá-šedá 685,-

TD5018 kbelík 15,91  kg bílá-modrá-zelená 685,-

TD5051 kbelík 15,91  kg červenohnědá-černá 685,-

TD5052 kbelík 15,91  kg červenohnědá-okrová 685,-

TD5053 kbelík 15,91  kg červenohnědá-bílá-okrová 685,-

TD5054 kbelík 15,91  kg červenohnědá-okrová-šedá 685,-

TD5055 kbelík 15,91  kg červenohnědá-šedá-hnědá 685,-

TD5061 kbelík 15,91  kg černá-okrová 685,-

TD5062 kbelík 15,91  kg černá-šedá 685,-

TD5063 kbelík 15,91  kg černá-šedá-hnědá 685,-

TD5064 kbelík 15,91  kg černá-modrá 685,-

TD5065 kbelík 15,91  kg černá-zelená 685,-

TD5066 kbelík 15,91  kg černá-modrá-zelená 685,-

TD5071 kbelík 15,91  kg šedá-okrová 685,-

TD5072 kbelík 15,91  kg šedá-zelená 685,-

TD5073 kbelík 15,91  kg šedá-zelená-modrá 685,-

TD5081 kbelík 15,91  kg modrá-zelená 685,-

TD5082 kbelík 15,91  kg modrá-šedá 685,-

POJIVO PRO TEKUTOU DLAŽBU

OBJ. ČÍSLO POPIS OBAL OBSAH
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TD1000
Pojivo PerfectStone TEKUTÁ DLAŽBA
2,34 kg A+B na 15,91 kg kamene

krabice 2,34 kg 799,-

40.01

Pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, navrženo speciálně pro tekutou dlažbu. Pojivo se vyznačuje velkou pevností odolností
na chemikálie a  mrazuvzdorností. Spotřeba pojiva (složky A + B) na 15,91 kg kamínků je 2,34 kg.

TEKUT  DLA BA

KAMENIVO TEKUTÁ DLAŽBA

lo š ka vrstv 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm

atnost k ka eniva 3,3 m2 2 m2 1,25 m2 1 m2 0,66 m2 0,5 m2

SPOTŘEBNÍ TABULKA
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 vhodné jen do interiéru

VZORNÍK TEKUT  DLA BA
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PRUHLEDNÝ
SPOJ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM INOVACE, KTERÉ POSTUPNĚ 
NASTANOU V OBLASTI AEROSOLOVÝCH SPREJŮ ZNAČKY 

TECTANE.

TECTANE

Neustále se snažíme posouvat naše designy, kvalitu, zákaznický servis nebo logistiku vpřed. 
Věříme, že i zdánlivě malé krůčky a drobná vylepšení mají velký dopad na náš vzájemný obchod

a opakovaný nákup produktů, kterým věříme.

První změna, na kterou narazíte je velikost plechovky. Obsah a kvalita zůstává stejná, ale mění se 
poměr výšky a průměru plechového obalu. Nové proporce umožní lepší obsluhu ve smyslu snazší 
manipulace ve stísněných prostorech při používání sprejů, ale i lepší stohovatelnost a paletizaci. 

Druhou změnou je modernizace designu etikety, kdy dáváme přednost značce TECTANE pro 
jednoduchost identifi kace. Logo TECTANE se stává dominantní s umístěním v horní části etikety. 

Došlo také k modernizaci typografi ckých a grafi cký prvků, včetně otografi e. 

Třetí, poslední změnou, je unifi kace vršků do černé barvy v souladu
s etiketou a jako celek tvoří ucelený soubor pro esionálních produktů.

Výše uvedené změny byly započaty u vybraných typů sprejů již koncem roku 01  a v průběhu
roku 0 0 dojde k postupné výměně všech sprejů.

Změnu posu te sami

1 0

Výše uvedené změny byly započaty u vybraných typů sprejů již koncem roku 01  a v průběhu
roku 0 0 dojde k postupné výměně všech sprejů.

Změnu posu te sami
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12.40

Pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu jako 
ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, re  ekto-
rů. Ochraňuje třecí plochy kontaktů před oxidací, vytěsňuje vlhkost a vodu, 
prodlužuje životnost elektromechanických částí elektrických zařízení.

ELEKTRO  KONTAKT SPREJ

11.20

Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. 
Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozí, odpu-
zuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů. 

UVOL OVAČ ŠROUBŮ 
A RZI VE SPREJI

11.22

Pro uvolnění zkorodovaných šroubových spojů, kluzných uložení nebo 
táhel. Po aplikaci prostředek rychle penetruje na místo určení a uvolňuje 
spoj. Není agresivní vůči lakům a kovům. 

UVOL OVAČ ŠROUBŮ A RZI VE 
SPREJI S MRAZOVÝM EFEKTEM

14.30

Pro ochranu před korozí s dlouhodobým účinkem na veškeré typy 
ocelových podkladů. Chrání místa po vrtání, řezání, sváření, broušení, 
ohýbání, opravy zinkových vrstev. Vytváří hladký a přetíratelný fi lm bez 
pórů. V suchém stavu obsahuje přes 5  zinku.

ZINKOVÝ SPREJ
14.40

Pro ochranu veškerých typů kovových podkladů s poškozenou pozinko-
vanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi 
po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání, řezání, apod.). Určený 
pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod.

ZINK  ALU SPREJ

14.42

Pro kvalitní ochranu před korozí, např. výfukové systémy, kryty strojů, 
matice, šrouby, mřížky nebo potrubí. Rychleschnoucí, přetíratelný a otěru-
vzdorný. Chrání proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům.

HLINÍKOVÝ SPREJ
14.32

Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, brou-
šení, ohýbání. Lze použít na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání 
před korozí. Vytváří hladký a přetíratelný fi lm bez pórů.

OPRAVA ZINKU

14.50

Pro ochranu proti rzi, zastavuje korozi a vytváří univerzální podklad pro 
laky. Lze nanášet i na zkorodované materiály. deální na poškozené části 
karoserie vozidel a rámů motocyklů, jako základní nátěr ocelových částí.

ANTIKOROZNÍ OCHRANA 
ČERVENOHNĚDÁ

14.60

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající pene-
trační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplex-
ně, proniká pod vlhkost a vodu.

OCHRANA DUTIN 

13.30

SPREJ NA KLÍNOVÉ ŘEMENY

Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže 
a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. 
Zvyšuje přilnavost a tažnou sílu, zabezpečuje odolnost proti vlhku a stří-
kající vodě. Zamezuje prokluzování a hvízdání klínových řemenů. 

TECHN CK  SPRE E

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10201 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 83,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10203 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30401 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 81,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20301 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40301 aerosolový sprej 400 ml 12 ks zinek 151,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40401 aerosolový sprej 400 ml 12 ks zinek/hliník 151,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00081 aerosolový sprej 400 ml 12 ks zinek 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21102 aerosolový sprej 400 ml 12 ks hliník 151,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40501 aerosolový sprej 400 ml 12 ks červenohnědá 112,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40601 aerosolový sprej 400 ml 12 ks nažloutlá 110,-

Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. 
Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozí, odpu-

Pro uvolnění zkorodovaných šroubových spojů, kluzných uložení nebo 
táhel. Po aplikaci prostředek rychle penetruje na místo určení a uvolňuje 
spoj. Není agresivní vůči lakům a kovům. 

UVOL OVAČ ŠROUBŮ A RZI VE 
SPREJI S MRAZOVÝM EFEKTEM

OBJ. ČÍSLO

TA10203

Pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu jako 
ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, re  ekto-
rů. Ochraňuje třecí plochy kontaktů před oxidací, vytěsňuje vlhkost a vodu, 

SPREJ NA KLÍNOVÉ ŘEMENY

Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže 
a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. 
Zvyšuje přilnavost a tažnou sílu, zabezpečuje odolnost proti vlhku a stří-
kající vodě. Zamezuje prokluzování a hvízdání klínových řemenů. 

OBJ. ČÍSLO

TA20301

Pro ochranu veškerých typů kovových podkladů s poškozenou pozinko-
vanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi 
po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání, řezání, apod.). Určený 
pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod.

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Pro kvalitní ochranu před korozí, např. výfukové systémy, kryty strojů, 
matice, šrouby, mřížky nebo potrubí. Rychleschnoucí, přetíratelný a otěru-
vzdorný. Chrání proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům.

HLINÍKOVÝ SPREJ

Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, brou-
šení, ohýbání. Lze použít na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS OBJ. ČÍSLO

TA21102

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající pene-
trační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplex-

Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže 
a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. 
Zvyšuje přilnavost a tažnou sílu, zabezpečuje odolnost proti vlhku a stří-

Pro ochranu před korozí s dlouhodobým účinkem na veškeré typy 
ocelových podkladů. Chrání místa po vrtání, řezání, sváření, broušení, 
ohýbání, opravy zinkových vrstev. Vytváří hladký a přetíratelný fi lm bez 

Pro ochranu veškerých typů kovových podkladů s poškozenou pozinko-
vanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi 
po svařování nebo mechanických úpravách (vrtání, řezání, apod.). Určený 
pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod.

ZINK  ALU SPREJ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS OBJ. ČÍSLO

TA40401
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13.60

Pro všechny typy obrábění s požadavkem vysoké produktivity a trvanli-
vosti nástroje. Chladí a maže řezný břit, snižuje tření, opotřebení nástroje, 
prodlužuje životnost. Vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání 
pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, 
mosazi, hliníku a jejich slitin. Aktivuje proces obrábění. 

ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ
13.10

Pro údržbu a čištění svařovacích trysek (např. plynových nebo pro CO2), 
k ochraně svařovaných kusů před účinkem rozstřiku svarového kovu, 
bez vlivu na svar. Vhodný k dodatečnému ošetření materiálu před galva-
nizací, eloxováním atd.

OCHRANNÝ SVÁŘECÍ SPREJ

11.46

Pro odstranění ulpěných zbytků lepidel po odstranění starých grafi k 
maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek. Nepoškozuje 
lak ani kov.

AKTIVNÍ ČISTIČ
11.48

Výborně odstraňuje zbytky lepidel, starých grafi k, maskovacích pásek, 
izolep, textilních pásek, samolepek ze všech běžných ploch. Nepoško-
zuje lak ani kov. 

ODSTRA OVAČ ETIKET A PÁSEK

12.50

OCHRANNÝ VOSK

Pro dlouhodobou ochranu před korozí, oxidací a znečištěním. Určený 
pro konzervaci lemů, ploch a hran u dveří automobilů, zavazadlových 
prostorů, nástupních hran, ošetření dutin apod. Po zaschnutí vytvoří 
transparentní vodoodpudivý plastický fi lm. Odolný, vlhku a slané vodě 
a teplotám nad 100 °C. 

14.01

ZNAČKOVACÍ SPREJ

COBRA MULTI SPRAY V1

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování 
pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprů-
svitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolný proti oděru, 
vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

Vysoce kvalitní univerzální sprej  v 1 s funkčním a užitečným adaptérem „COBRA CAP“. 
Díky speciálnímu adaptéru umožňuje klasický nástřik v ploše nebo bodově přesnou 
aplikaci pomocí trubičky. Efektivní pro čištění, údržbu, mazání, ochranu elektrických 
kontaktů nebo jako odpuzovač vody. Odstranění drobné rzi či vodního kamene nebo 
uvolnění zkorodovaných spojů. Vhodný pro šrouby, matice, měřící přístroje, spoje, 
závěsy, posuvná a kuličková ložiska atp. ako čistič také rozpouští zbytky starých maziv
a zanechává velmi tenký statický ochranný fi lm. Při použití aplikační Cobra trubičky lze 
dosáhnout delšího a přesnějšího dostřiku.

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

• Rychle zasychá
• asná barva
• Na vlhký i mokrý podklad

07.82

LEPIDLO VE SPREJI 

Vysoce kvalitní a všestranné lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při niž-
ších teplotách do -5 °C. Přilnavost na PP, PE, pěnu, polyester, kov, dřevo, 
vláknité desky, lepenku, beton, sklo, textil, kůži, plst, bavlnu a např.
pro lepení 3D pásků. 

TECHN CK  SPRE E

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21000 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 219,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30402 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10208 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20601 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 135,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20101 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 91,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30501 aerosolový sprej 400 ml 12 ks žlutá 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TP00001 plechovka 500 ml 12 ks bílá 184,-

TP00002 plechovka 500 ml 12 ks červená 209,-

TP00003 plechovka 500 ml 12 ks modrá 209,-

TP00004 plechovka 500 ml 12 ks zelená / refl exní 209,-

TP00005 plechovka 500 ml 12 ks žlutá / refl exní 209,-

TP00006 plechovka 500 ml 12 ks oranžová / refl exní 209,-

COBRA MULTI SPRAY V1

Vysoce kvalitní univerzální sprej  v 1 s funkčním a užitečným adaptérem „COBRA CAP“. 
Díky speciálnímu adaptéru umožňuje klasický nástřik v ploše nebo bodově přesnou 
aplikaci pomocí trubičky. Efektivní pro čištění, údržbu, mazání, ochranu elektrických 
kontaktů nebo jako odpuzovač vody. Odstranění drobné rzi či vodního kamene nebo 
uvolnění zkorodovaných spojů. Vhodný pro šrouby, matice, měřící přístroje, spoje, 
závěsy, posuvná a kuličková ložiska atp. ako čistič také rozpouští zbytky starých maziv
a zanechává velmi tenký statický ochranný fi lm. Při použití aplikační Cobra trubičky lze 
dosáhnout delšího a přesnějšího dostřiku.

11.23

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSŮ 
V KARTONU

PRODEJNÍ MOC
bez DPH KČ/KS

aerosolový sprej 400 ml 12 ks 199,-

• Všestranně využitelný sprej
• Neobsahuje silikon
• Nezanechává skvrny

Pro všechny typy obrábění s požadavkem vysoké produktivity a trvanli-
vosti nástroje. Chladí a maže řezný břit, snižuje tření, opotřebení nástroje, 
prodlužuje životnost. Vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání 
pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, 
mosazi, hliníku a jejich slitin. Aktivuje proces obrábění. 

ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ

OBJ. ČÍSLO

TA20601

Pro všechny typy obrábění s požadavkem vysoké produktivity a trvanli-
vosti nástroje. Chladí a maže řezný břit, snižuje tření, opotřebení nástroje, 
prodlužuje životnost. Vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání 
pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, 

Pro údržbu a čištění svařovacích trysek (např. plynových nebo pro CO
k ochraně svařovaných kusů před účinkem rozstřiku svarového kovu, 
bez vlivu na svar. Vhodný k dodatečnému ošetření materiálu před galva-
nizací, eloxováním atd.

OCHRANNÝ SVÁŘECÍ SPREJ

OBJ. ČÍSLO

TA20101

Pro odstranění ulpěných zbytků lepidel po odstranění starých grafi k 
maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek. Nepoškozuje 

Výborně odstraňuje zbytky lepidel, starých grafi k, maskovacích pásek, 
izolep, textilních pásek, samolepek ze všech běžných ploch. Nepoško-
zuje lak ani kov. 

ODSTRA OVAČ ETIKET A PÁSEK

OBJ. ČÍSLO

TA10208
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07.36

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO D 0

e okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlast-
nosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Slouží jako 
ochrana před vlhkostí, oxidací a solné mlze. Ochranný prostředek kovových částí zbraní 
a loveckých pomůcek, mazadlo bo denů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních 
pantů, elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé 
a ztuhlé mechanismy zámků. D-40 lze aplikovat několika způsoby: nástřikem pomocí 
spreje nebo mechanického rozprašovače, nátěrem, ponořením předmětu do lázně D-
40. Trvání antikorozní ochrany D-40 závisí na daných okolních podmínkách a použitém 
typu materiálu. 

13.20

Pro trvalé vnitřní a vnější mazání veškerých druhů převodů, jako je např.: 
řetězový, ozubený, šnekový apod. Vhodné mazadlo pro kuličková a váleč-
ková ložiska, mechanické čepy, klouby atd. Zvyšuje kluznost a prodlužuje 
životnost materiálů. Odolává teplotám od -40 °C do +150 °C. 

ŘETĚZOVÝ OLEJ

13.44

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, 
kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů 
nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatěžo-
vaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů 
vlivem vysoké teploty. Tepelná odolnost -30 °C až +1100 °C.

MĚDĚNÁ PASTA VE SPREJI

13.46

Pro mazání vysoce teplotně zatížených kluzných ploch či spojů. deální 
pro závitové spoje spalovacích motorů a turbín ve strojírenství. Chrání 
třecí plochy před korozí, odolává horké a studené vodě, většině kyselin 
a louhům. Tepelná odolnost -40 °C až +1400 °C.

KERAMICKÉ MAZIVO

13.50

Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, 
pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zám-
ky, ložiska. Chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. 
Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámků, převo-
dů apod. Tepelná odolnost +120 °C.

BÍLÁ VAZELÍNA

13.52

Pro mazání valivých ložisek při běžných provozních podmínkách, kluz-
ných táhel, čepů hřídelí, ozubených převodů, vodních čerpadel, ložisek 
praček apod. Univerzálně použitelná v průmyslu, ale i v domácnosti. Vel-
mi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré ochranné 
vlastnosti proti korozi a rezivění. Neobsahuje rozpouštědla a pryskyřice. 

UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA

13.90

Pro univerzální použití. Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných 
i třecích ploch apod. Vhodný na kov, gumu, plasty v průmyslu, elektro-
technice, ale i v domácnosti. Mazání elektromagnetických ovladačů, 
teleskopických antén, pantů a zámků. Zabezpečí dlouhodobé a kvalitní 
promazání dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadheziv-
ní. Odolný solím, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +2 0 °C.

TEFLONOVÝ SPREJ

13.54

e kvalitní a vynikající činidlo, které zabraňuje zadření. Uplatňuje se tam, 
kde většina konvenčních lubrikantů selže. Extrémně klouzavé, nestříká 
a nekape. Bez obsahu tuků. Používá se na sklopné střechy, bezpečnostní 
pásy, palivové články, fi tinky, dopravníkové pásy, kluzné kolejnice, výta-
hy, těsnění, dveřní závěsy, bo denová lanka atd.

NESTÉKAVÉ MAZIVO

13.40

Pro auto, dům i domácnost. deální pro kluzné, valivé i točivé mecha-
nismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC 
a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, 
ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný fi lm s vysokou 
tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodicích 
částech.

SILIKONOVÝ SPREJ

MAZ VA

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

S800WD aerosolový sprej 100 ml 24 ks 91,-

S801WD aerosolový sprej 200 ml 36 ks 108,-

S8011WD aerosolový sprej 250 ml 36 ks 120,-

S802WD aerosolový sprej 400 ml 24 ks 169,-

S803WD aerosolový sprej 450 ml 24 ks 213,-

S804WD kanystr 5 l volně 1 604,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30502 kartuše 310 ml 12 ks 85,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21108 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 172,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00075 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 148,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21105 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 148,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21101 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 110,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20401 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 88,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20501 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 113,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20201 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 117,-

Pro univerzální použití. Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných 
i třecích ploch apod. Vhodný na kov, gumu, plasty v průmyslu, elektro-
technice, ale i v domácnosti. Mazání elektromagnetických ovladačů, 
teleskopických antén, pantů a zámků. Zabezpečí dlouhodobé a kvalitní 
promazání dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadheziv-
ní. Odolný solím, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +2 0 °C.

Pro auto, dům i domácnost. deální pro kluzné, valivé i točivé mecha-
nismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC 
a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, 
ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný fi lm s vysokou 
tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodicích 
částech.

SILIKONOVÝ SPREJ

OBJ. ČÍSLO

TA20401

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, 
kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů 
nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatěžo-
vaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů 
vlivem vysoké teploty. Tepelná odolnost -30 °C až +1100 °C.

MĚDĚNÁ PASTA VE SPREJI

e kvalitní a vynikající činidlo, které zabraňuje zadření. Uplatňuje se tam, 
kde většina konvenčních lubrikantů selže. Extrémně klouzavé, nestříká 
a nekape. Bez obsahu tuků. Používá se na sklopné střechy, bezpečnostní 
pásy, palivové články, fi tinky, dopravníkové pásy, kluzné kolejnice, výta-

OBJ. ČÍSLO

TA21105

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, 
kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů 
nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatěžo-
vaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Pro trvalé vnitřní a vnější mazání veškerých druhů převodů, jako je např.: 
řetězový, ozubený, šnekový apod. Vhodné mazadlo pro kuličková a váleč-
ková ložiska, mechanické čepy, klouby atd. Zvyšuje kluznost a prodlužuje 
životnost materiálů. Odolává teplotám od -40 °C do +150 °C. 

ŘETĚZOVÝ OLEJ

Pro auto, dům i domácnost. deální pro kluzné, valivé i točivé mecha-
nismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC 
a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, 
ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný fi lm s vysokou 
tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodicích 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Pro trvalé vnitřní a vnější mazání veškerých druhů převodů, jako je např.: 
řetězový, ozubený, šnekový apod. Vhodné mazadlo pro kuličková a váleč-
ková ložiska, mechanické čepy, klouby atd. Zvyšuje kluznost a prodlužuje 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

Pro mazání vysoce teplotně zatížených kluzných ploch či spojů. deální 
pro závitové spoje spalovacích motorů a turbín ve strojírenství. Chrání 
třecí plochy před korozí, odolává horké a studené vodě, většině kyselin 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS
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ČISTIČ BRZD BEZ ACETONU

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, 
odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. ištění částí mo-
toru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, 
lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní 
stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžové-
mu těsnění ani plastovým částem. 

11.10

11.60

Pro dokonalé čištění jednotlivých dílů karburátorů, ale i jako celku. Lze 
využít pro čištění škrticích klapek a ventilů při chodu na prázdno. Nezpů-
sobuje oxidaci ocelových částí zařízení a nenapadá gumové části těsnění 
strojů a strojních zařízení.

ČISTIČ KARBURÁTORŮ

14.10

Pro ochranu kovových dílů před klimatickými vlivy. Vhodný ke sportov-
nímu tónování osobních automobilů nebo jen obnovení zašlých povrchů. 
S vysokou kryvostí, rychleschnoucí.

AUTOLAK ČERNÝ MAT
14.12

Pro dekorativní nástřiky kovů a plastů v lesklém černém odstínu. Ná-
střik chrání povrchy před klimatickými vlivy, nárazy drobných kamínků 
a štěrku. e rychleschnoucí, nestékavý, otěruvzdorný s vysokou krycí 
schopností. Používá se pro nástřiky plastových a ocelových dílů karoserie 
motocyklů, automobilů. 

AUTOLAK ČERNÝ LESK

12.70

deální pěnový prostředek pro čištění klimatizace v automobilech, ale 
i běžných ventilačních systémů. 

ČISTIČ KLIMATIZACE

14.20

Pro ochranu automobilových ráfků před posypovými solemi, oxidací, ko-
rozí a klimatickými vlivy. Rychle zasychá, ráfek je použitelný cca po 15 
minutách po nanesení stříbrného laku.

LAK NA RÁFKY  STŘÍBRNÝ
14.70

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na 
bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, 
prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří 
pevně přilnavý, přetíratelný ochranný fi lm.

OCHRANA PODVOZKŮ  KAUČUK

AUTO DR BA

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21104 aerosolový sprej 400 ml 12 ks černá 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40201 aerosolový sprej 400 ml 12 ks stříbrná 142,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40701 aerosolový sprej 400 ml 12 ks černá 151,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40101 aerosolový sprej 400 ml 12 ks černá 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10100 aerosolový sprej 400 ml 12 ks - 122,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00070 aerosolový sprej 400 ml 12 ks - 245,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10101 aerosolový sprej 400 ml 12 ks - 73,-

TA10111 kanystr 30 litrů volně - 2 874,-

Pro dokonalé čištění jednotlivých dílů karburátorů, ale i jako celku. Lze 
využít pro čištění škrticích klapek a ventilů při chodu na prázdno. Nezpů-
sobuje oxidaci ocelových částí zařízení a nenapadá gumové části těsnění 
strojů a strojních zařízení.

ČISTIČ KARBURÁTORŮ

OBJ. ČÍSLO

TA10100

Pro ochranu kovových dílů před klimatickými vlivy. Vhodný ke sportov-
nímu tónování osobních automobilů nebo jen obnovení zašlých povrchů. 
S vysokou kryvostí, rychleschnoucí.

AUTOLAK ČERNÝ MAT

OBJ. ČÍSLO

TA40101

Pro dekorativní nástřiky kovů a plastů v lesklém černém odstínu. Ná-
střik chrání povrchy před klimatickými vlivy, nárazy drobných kamínků 
a štěrku. e rychleschnoucí, nestékavý, otěruvzdorný s vysokou krycí 
schopností. Používá se pro nástřiky plastových a ocelových dílů karoserie 
motocyklů, automobilů. 

AUTOLAK ČERNÝ LESK

ČISTIČ BRZD BEZ ACETONU

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, 
odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. ištění částí mo-
toru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, 
lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní 
stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžové-
mu těsnění ani plastovým částem. 

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na 
bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoilery, 
prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří 
pevně přilnavý, přetíratelný ochranný fi lm.

OCHRANA PODVOZKŮ  KAUČUK

OBJ. ČÍSLO

TA40701

DB CZ Cenik 2020 - v1 - KNIHA.indb   174 15.06.2020   15:04:30



175

13.98

SAMOSVAŘITELNÁ OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

Pro nouzové opravy těsnění u automobilů, motocyklů, člunů, karavanů, bandáže kabelů 
v elektrotechnice a telekomunikacích, opravy zahradních hadic a rozvodů bazénových 
systémů domácnosti. Vykazuje izolační a těsnící vlastnosti, je plastická, odolná vůči 
chemikáliím, vodě a UV záření. Elektrická průraznost: 20 kV, protažení až 00 . Vhodná 
snad na všechny druhy podkladů jako polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kau-
čuk, PVC-U, PVC, butyl, neoprén, te  on, ocel, plasty, sklo apod. Poly-isobutylová páska 
není lepicí páska, při protahování odmotávané pásky (cca 50 ) dochází k vulkanizač-
nímu (samosvařitelnému) efektu a ke změně na homogenní hmotu. Tepelná odolnost 
pásky -40 °C až +90 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +5 °C až + 0 °C.

175

14.72

Pro tmelení a spárování ocelových dílů automobilů opatřených základním 
i krycím nátěrem nebo bez nátěru. Podtmelování karosářských dílů jako 
jsou blatníky automobilů, autobusů, obytných přívěsů, dílů kabin jeřábů 
a strojních zařízení apod. Antikorozní, max. povolená deformace 12,5 . 
Odolný vodě a vlhkosti. Tlumí vibrace a pružně těsní.

KAROSÁŘSKÝ TMEL

12.90

SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

e dlouhodobě působící sprej, vytvářející lehce lepkavý nános, který poskytuje ochra-
nu proti překousání důležitých částí automobilu hlodavci (myš, plch, potkan, krysa aj.) 
a  drobnými šelmami (lasice, kuna aj.). edná se zejména o elektrická vedení, kabely 
zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová 
těsnění a systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích.

13.70

Pro rozmrazování zamrzlých skel automobilů, světlometů a  dveřních 
zámků. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Zpomaluje nové zamrznutí. 
e rychlý, účinný s vysokou čisticí silou. Nenapadá kov, plasty, polykar-

bonáty, lak ani gumová těsnění.

ROZMRAZOVAČ
13.80

RYCHLÝ START

Pro všechny druhy benzinových a naftových motorů, motocyklů, osob-
ních a nákladních automobilů, v zemědělství i  v průmyslu. Určený pro 
autodílny, zemědělce, kutily a motoristy. Umožňuje rychlý a snadný start 
motoru, zabraňuje zamrznutí karburátoru a šetří tím motor a baterii.

13.53

Pro pružné těsnění převodových skříní, olejových van, ohřívacích a prů-
myslových pecí, tepelných výměníků, parovodů, tmelení / těsnění kotlo-
vých přírub, dvířek, límců apod. Tmel odolává ropným produktům, ma-
zivům, nemrznoucím směsím a teplotám v rozmezí - 0 °C až +300 °C.

GASKET SEALANT

04.30

LEPIDLO NA AUTOSKLA TECFLE  510

ednosložkové modifi kované polyuretanové lepidlo bez obsahu izokyanátů. Speciální 
přípravek vyvinutý pro průmysl, autodílny, servisy. Vykazuje vynikající přilnavost ke 
sklu a kovu bez použití primerů. Po nalepení autoskla může být vozidlo uvedeno opět
do provozu již po 90 minutách.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20801 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 76,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40902 kartuše 310 ml 12 ks bílá 93,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA40901 kartuše 280 ml 12 ks červená 197,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA20901 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 99,-

AUTO DR BA

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30110 aerosolový sprej 400 ml 12 ks transparentní 159,-

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

32402BD kartuše 300 ml 12 ks černá 179,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA70000 19 5 volně černá 89,-

Pro všechny druhy benzinových a naftových motorů, motocyklů, osob-
ních a nákladních automobilů, v zemědělství i  v průmyslu. Určený pro 
autodílny, zemědělce, kutily a motoristy. Umožňuje rychlý a snadný start 

Pro rozmrazování zamrzlých skel automobilů, světlometů a  dveřních 
zámků. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Zpomaluje nové zamrznutí. 
e rychlý, účinný s vysokou čisticí silou. Nenapadá kov, plasty, polykar-

RYCHLÝ START

Pro všechny druhy benzinových a naftových motorů, motocyklů, osob-
ních a nákladních automobilů, v zemědělství i  v průmyslu. Určený pro 
autodílny, zemědělce, kutily a motoristy. Umožňuje rychlý a snadný start 
motoru, zabraňuje zamrznutí karburátoru a šetří tím motor a baterii.

OBJ. ČÍSLO

TA20901
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Pro univerzální čistění autopotahů, čalounění a koberců. činný do 
hloubky vláken, osvěžuje barvy, stejně tak matné, zašlé a zvětralé plas-
tické hmoty. Odstraňuje silná znečištění – tuk, olej a asfaltové skvrny. 

12.30

Pro ochranu a oživení vzhledu plastových povrchů, sklolaminátu, vinylu 
a lakovaného dřeva. Určený speciálně pro spoilery, nárazníky, ozdob-
né lišty automobilů a plastové kufry motocyklů nebo skútrů. Ochraňuje 
ošetřené díly před atmosférickými a chemickými vlivy a působením UV 
záření. Odpuzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk. Obsahuje silikon.

OŽIVOVAČ  ČISTIČ PLASTŮ 

11.30

PĚNOVÝ AKTIVNÍ ČISTIČ

12.20

ČISTIČ PALUBNÍCH DESEK

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. istí, ošetřuje, 
chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. 
Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění.

12.20

COCKPIT SPRAY

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. istí, ošetřuje, chrání a konzervu-
je veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti zne-
čištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

12.32

Pro regeneraci a ochranu pneumatik, ale také gumových či plastových 
dílů. Působí antistaticky, chrání před tvorbou trhlin a křehnutí. Neagre-
sivní ke kovům a lakům. Odstraňuje usazený prach z brzdových desek na 
ráfcích. Lze nanášet i na mokré povrchy.

PĚNOVÝ OŽIVOVAČ PNEUMATIK

12.60

e vynikající přípravek na zvýšení účinku stékání vody. Zamezí stékající 
vodě, aby vznikaly mokré provazy na povrchu skel, a zabrání tak vzniku 
následných map po jejím odpaření. deální na skla automobilů, sprcho-
vých koutů a výloh.

TEKUTÉ STĚRAČE VE SPREJI
12.60

e vynikající přípravek na zvýšení účinku stékání vody. Zamezí stékající 
vodě, aby vznikaly mokré provazy na povrchu skel, a zabrání tak vzniku 
následných map po jejím odpaření. deální na skla automobilů, sprcho-
vých koutů a výloh.

TEKUTÉ STĚRAČE

AUTOKOSMET KA

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA10301 aerosolový sprej 400 ml 12 ks bílá 61,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA21106 aerosolový sprej 400 ml 12 ks bílá 148,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00079 láhev s rozprašovačem 500 ml 3 ks 79,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00078 aerosolový sprej 400 ml 12 ks - 67,-

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
VŮNĚ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30204 aerosolový sprej 400 ml 12 ks pomeranč 77,-

TA30205 aerosolový sprej 400 ml 12 ks vanilka 77,-

TA302051 aerosolový sprej 400 ml 12 ks cool fresh 77,-

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
VŮNĚ

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA302053 aerosolový sprej 400 ml 12 ks citron 77,-

TA302054 aerosolový sprej 400 ml 12 ks zelené jablko 77,-

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA30301 aerosolový sprej 400 ml 12 ks 93,-

11.96

LETNÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ

e parfemovaná směs do ostřikovačů všech typů motorových vozidel. 
Kapalina obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstra-
nění zbytků hmyzu a ostatních nečistot. Pro zachování čisticího účinku 
se dále nedoporučuje ředit.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA60200 láhev 1 litr 6 ks žlutá 16,-

TA60201 láhev 3 litry 4 ks žlutá 36,-

TA60202 láhev 5 litrů 2 ks žlutá 49,-

COCKPIT SPRAY

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. istí, ošetřuje, chrání a konzervu-
je veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti zne-
čištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

Pro ochranu a oživení vzhledu plastových povrchů, sklolaminátu, vinylu 
a lakovaného dřeva. Určený speciálně pro spoilery, nárazníky, ozdob-
né lišty automobilů a plastové kufry motocyklů nebo skútrů. Ochraňuje 
ošetřené díly před atmosférickými a chemickými vlivy a působením UV 
záření. Odpuzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk. Obsahuje silikon.

OŽIVOVAČ  ČISTIČ PLASTŮ 

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. istí, ošetřuje, 
chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. 

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

ČÍSLO

TA30301

Pro univerzální čistění autopotahů, čalounění a koberců. činný do 
hloubky vláken, osvěžuje barvy, stejně tak matné, zašlé a zvětralé plas-
tické hmoty. Odstraňuje silná znečištění – tuk, olej a asfaltové skvrny. 

PĚNOVÝ AKTIVNÍ ČISTIČ

OBJ. ČÍSLO

TA10301

ČISTIČ PALUBNÍCH DESEK

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. istí, ošetřuje, 
chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. 
Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění.

OBJ. 
ČÍSLO

TA302053

TA302054
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13.72

Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má 
výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrzání. Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, plasty, 
polykarbonáty. 

ROZMRAZOVAČ SKEL 

13.77

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ 0 C

e zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -20 °C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší 
mrazuvzdornost. Má výborné čisticí vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie. 

Tabulka ředění: 
- 5 °C ředění 1:1 s vodou -10 °C ředění 1:0,33 s vodou - 20 °C ředění 1:0 s vodou 

13.76

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ 0 C 

e zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -30 °C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší 
mrazuvzdornost. Má výborné čisticí vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie.

Tabulka ředění:
- 10 °C ředění 1:1 s vodou - 15 °C ředění 1:0,5 s vodou - 30 °C ředění 1:0 s vodou

13.78

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ 0 C

e zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -40 °C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší 
mrazuvzdornost. Má výborné čisticí vlastnosti, nenarušuje polykarbonáty a lak karoserie. 

Tabulka ředění:
-15 °C ředění 1:1 s vodou - 40 °C ředění 1:0 s vodou

Z MNÍ KAPAL N

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00046 kanystr 3 litry 4 ks modrá 118,-

TA00047 kanystr 5 litrů 2 ks modrá 189,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00051 kanystr 3 litry 4 ks modrá 105,-

TA00052 kanystr 5 litrů 2 ks modrá 165,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00061 kanystr 3 litry 4 ks modrá 85,-

TA00062 kanystr 5 litrů 2 ks modrá 134,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA000320 láhev s rozprašovačem 450 ml + 50 ml 6 ks modrá 57,-
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11.82

Pro čištění čelních, bočních a zadních skel automobilů, skel zrcátek, parabol, re  ektorů, a jiných hladkých povrchů. Snadno 
a rychle rozpouští jakýkoliv druh nečistoty jako mastnotu, nikotin, zbytky výfukových plynů apod.

ČISTIČ SKEL

11.83

Pro dokonalé odstranění ulpěného hmyzu z čelních skel, re  ektorů, nárazníků nebo automobilových karoserií. Dokonale 
odstraňuje hmyz a jeho organické zbytky. Nepoškozuje lak, plasty nebo pryž.

ODSTRA OVAČ HMYZU

11.85

Pro čistění disků kol a plastových poklic. Vrací diskům původní lesk. Vynikající na kola z lehkých slitin. Odstraňuje bez 
námahy veškerou nečistotu včetně usazenin prachu z brzdových destiček. Neobsahuje fosfáty a organická rozpouštědla.

ČISTIČ DISKŮ

11.90

Pro dokonalé umytí vašeho vozidla. Výrobek typu 2 v 1. Při čištění je zároveň nanášen fi lm ochranného vosku, který zaručí 
dlouhodobý lesk karoserie i v nepříznivých klimatických podmínkách. Po aplikaci šamponu je potřeba automobil opláchnout 
čistou vodou a skla vyleštit.

LEŠTICÍ ŠAMPON S VOSKEM

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00009
láhev 

s rozprašovačem
450 + 50 ml 6 ks žlutá 48,-

LETNÍ KAPAL N  A ST E

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00035 láhev s uzávěrem 450 + 50 ml 6 ks žlutá 57,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00005
láhev 

s rozprašovačem
450 + 50 ml 6 ks zelená 44,-

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

TA00017
láhev 

s rozprašovačem
450 + 50 ml 6 ks transparentní 57,-
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08.20b
08.20

MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 0 C
MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 0 C

08.18

MALÍŘSKÁ PÁSKA MODRÁ UV

e malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná do  dnů od aplikace bez ulpívání 
lepidla na podkladu. Pomocí této pásky snadno vytvoříte rovné přechody v omítce i malbě. 

08.21

PROFI UV ODOLNÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání. Široké uplatnění ve stavebnictví
a v průmyslu (před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením) při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. 

MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 0 C

MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 0 C

08.20d

MASKOVACÍ PÁSKA OPTIMAL

MASKOVACÍ KREPOV  P SK

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B701MA 25 50 72 ks světle žlutá 30,-

B702MA 30 50 60 ks světle žlutá 39,-

B703MA 38 50 48 ks světle žlutá 48,-

B704MA 50 50 36 ks světle žlutá 62,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B7001RL 19 50 96 ks světle žlutá 23,-

B7011RL 25 50 72 ks světle žlutá 29,-

B7021RL 30 50 60 ks světle žlutá 36,-

B7031RL 38 50 48 ks světle žlutá 43,-

B7041RL 50 50 36 ks světle žlutá 54,-

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) POČET KS V KARTONU BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B7001DEU 19 50 96 ks světle žlutá 22,-

B7011DEU 25 50 72 ks světle žlutá 28,-

B7021DEU 30 50 60 ks světle žlutá 35,-

B7031DEU 38 50 48 ks světle žlutá 41,-

B7041DEU 50 50 36 ks světle žlutá 51,-

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) POČET KS V KARTONU BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B7053 38 55 24 ks modrá 93,-

B7054 50 55 24 ks modrá 112,-

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) POČET KS V KARTONU BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B7091MA 30 33 60 ks žlutá 67,-

B709MA 38 33 48 ks žlutá 71,-

B708MA 50 33 36 ks žlutá 97,-

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví a v 
průmyslu před potřísněním ploch nebo mechanickým 
poškozením. Používá se při lakýrnických, natěračských 
nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným 
změnám, barvám a rozpouštědlům. Přilnavá k většině 
materiálů. Není určena pro dřevěné lakované povrchy. 
Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení
z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem 
je impregnovaný krepový papír opatřený speciálním 
souvislým lepivým pryžovým fi lmem. Tepelná odolnost 
pásky do + 0 °C (+ 0 °C). Aplikovat pásku je možné
v rozsahu 0 °C až +40 °C.

Pro běžné maskování ploch před natíráním a malováním při vytváření rovných lemů v malířských nátěrech. Ochrana dveřních a okenních otvorů 
při malování. Lepení protiprachových uzávěr tzv. fi ltrů. Opravy papírových obalů, sáčků a obálek. Rychlé slepení přebalů a krabic. Odstranitelná 
bez zbytku lepidla. Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy. 
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08.10
08.10a

UNIVERZÁLNÍ TE TILNÍ PÁSKA

Pro veškeré nouzové opravy nebo montáže a lepení v interiéru i exteriéru 
v hobby sféře. e pevná, vodovzdorná, snadno a  okamžitě použitelná. 
Nosičem je laminovaný polyetylén na bavlněné textilní mřížce s náno-
sem vysoce lepivého kaučukového fi lmu. Používá se pro bandážování 
a ovíjení potrubí při napojování tepelné izolace, opravy poškozených 
a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet. Opravy roz-
tržených fóliovníků, upevňování a fi xace chráničů apod. 

08.30

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ UPEV OVACÍ PÁSKA V KRABIČCE

08.30a

OBOUSTRANNĚ LEPICÍ UPEV OVACÍ PÁSKA V NÁVINECH ROLÍ

Pro mnohostranné upevňovací práce v domácnosti i v profi  sféře. deál-
ní pro upevňování výstražných a informativních cedulí a dekorativních 
předmětů. Okamžité upevňování fi remních tabulí na prezentacích, výsta-
vách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení 
zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Vysokou 
lepivost a přilnavost k podkladu obstarává speciální oboustranný nános 
kaučukového lepidla na pěnové PE pásce. 

08.11

TE TILNÍ LEMOVACÍ PÁSKA (KOBERCOVÁ)

Pro mnohostranné použití v domácnosti, lemování nebo oblepování 
koberců, omotávky rukojetí nářadí a náčiní, lepení krabic apod.

08.19b

FASÁDNÍ PÁSKA STRONG 

e malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro 
profesionální použití. Lehce odstranitelná do  dnů po aplikaci bez za-
nechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé 
přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, 
zahrnujících dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, 
cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE 
/ textilní mřížka s UV fi ltrem.

TEXT LNÍ / LEMOVACÍ / T SN CÍ P SK
OBJ. 

ČÍSLO
ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B8031RL 25 10 72 ks stříbrná 30,-

B8041RL 50 10 36 ks stříbrná 47,-

B796TE 25 25 36 ks stříbrná 36,-

B797TE 30 25 36 ks stříbrná 47,-

B798TE 38 25 24 ks stříbrná 60,-

B799TE 50 25 18 ks stříbrná 80,-

B800TE 25 50 48 ks stříbrná 67,-

B8001TE 30 50 32 ks stříbrná 83,-

B801TE 38 50 32 ks stříbrná 108,-

B802TE 50 50 24 ks stříbrná 132,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B7060MA 48 20 volně oranžová 75,-

B7061MA 50 25 volně oranžová 76,-

B7062MA 50 50 volně oranžová 131,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B5202RL 15 x 1 5 20 ks bílá 48,-

B5262RL 19 x 1 5 20 ks bílá 57,-

B5322RL 25 x 1 5 20 ks bílá 83,-

B5212RL 15 x 2 5 20 ks bílá 71,-

B5272RL 19 x 2 5 20 ks bílá 90,-

B5332RL 25 x 2 5 20 ks bílá 120,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B5201RL 15 x 1 10 20 ks bílá 87,-

B5261RL 19 x 1 10 20 ks bílá 113,-

B5321RL 25 x 1 10 20 ks bílá 139,-

B5211RL 15 x 2 10 20 ks bílá 139,-

B5271RL 19 x 2 10 20 ks bílá 168,-

B5331RL 25 x 2 10 20 ks bílá 225,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B5202BD 15 x 1 5 volně bílá 39,-

B5262BD 19 x 1 5 volně bílá 47,-

B5322BD 25 x 1 5 volně bílá 62,-

B5201BD 15 x 1 10 volně bílá 75,-

B5261BD 19 x 1 10 volně bílá 96,-

B5321BD 25 x 1 10 volně bílá 125,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA (MM)
DÉLKA 

(M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B5352BD 48 10 volně šedá 71,-

B5351BD 48 50 volně šedá 351,-

B53521BD 48 10 volně červená/bordó 71,-

B53522BD 48 10 volně černá 71,-

B53523BD 48 10 volně hnědá 71,-

B53524BD 48 10 volně modrá 71,-

B53525BD 48 10 volně béžová 71,-

B53526BD 48 10 volně zelená 71,-
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08.60

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA DO OKEN A DVEŘÍ

Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Rychle a jednoduše utěsní 
škvíry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Těsnění poklopů 
a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu. Páska je vyro-
bena z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého 
fi lmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pás-
ky -30 °C až + 0 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +15 °C až 
+40 °C.

08.62TĚSNICÍ PROFILY Z EPDM PRYŽE

08.64

08.60a

DVEŘNÍ TĚSNICÍ LIŠTA JOLYFLE

PODLOŽNÁ PE PÁSKA PRO ZASKLÍVÁNÍ

08.40

KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako
je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepi-
vostí k většině podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen polypro-
pylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového 
lepidla. Tloušťka pásky: 0,11 mm, pevnost v tahu: 50 N/25 mm, přilna-
vost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až + 0 °C.

08.41

KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA S VÝZTUHOU

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako
je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a le-
pivostí k většině podkladových materiálů včetně oceli. Základ pásky
je tvořen textilním nosičem s oboustranným nánosem syntetického pry-
žového lepidla. Tloušťka pásky: 0,22 mm, přilnavost na kov: 20 N/25 
mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až + 0 °C.

KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako
je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepi-
vostí k většině podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen polypro-
pylenovým nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového 
lepidla. Tloušťka pásky: 0,11 mm, pevnost v tahu: 50 N/25 mm, přilna-
vost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až + 0 °C.
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KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA S VÝZTUHOU

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako
je např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a le-
pivostí k většině podkladových materiálů včetně oceli. Základ pásky
je tvořen textilním nosičem s oboustranným nánosem syntetického pry-
žového lepidla. Tloušťka pásky: 0,22 mm, přilnavost na kov: 20 N/25 
mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až + 0 °C.

vost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20 °C až + 0 °C.

KOBERCOVÁ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ PÁSKA S VÝZTUHOU

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁSKA DO OKEN A DVEŘÍ

Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Rychle a jednoduše utěsní 
škvíry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Těsnění poklopů 
a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu. Páska je vyro-
bena z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého 
fi lmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pás-
ky -30 °C až + 0 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +15 °C až 
+40 °C.

CHARAKTERISTIKA

• S jednořadým kartáčem, bez pružiny
• Rozměr lze snadno upravit na míru 

dle potřeby
• Pro dlažby, parkety, koberce i PVC
• Sníží vnikání prachu do bytu

PE LEP CÍ A T SN CÍ P SK

OBJ. 
ČÍSLO

PROFIL
TĚSNĚNÍ

DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B45500 K 9 x 4 x 6 32 ks bílá 60,-

B45501 K 9 x 4 x 6 32 ks hnědá 60,-

B45502 P 9 x 5,5 x 6 32 ks bílá 60,-

B45503 P 9 x 5,5 x 6 32 ks hnědá 60,-

B45504 D 9 x 6 x 6 32 ks bílá 63,-

B45505 D 9 x 6 x 6 32 ks hnědá 63,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B0001RL 9 x 2 20 25 ks bílá 43,-

B0002RL 9 x 2 20 25 ks šedá 43,-

B0003RL 9 x 3 20 25 ks bílá 43,-

B0004RL 9 x 3 20 25 ks šedá 43,-

OBJ. 
ČÍSLO

PROFIL
TĚSNĚNÍ

DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B475RL K 9 x 4 x 100 volně bílá 713,-

B476RL K 9 x 4 x 100 volně hnědá 713,-

B477RL P 9 x 5,5 x 100 volně bílá 880,-

B478RL P 9 x 5,5 x 100 volně hnědá 880,-

B479RL D 9 x 6 x 100 volně bílá 990,-

B480RL D 9 x 6 x 100 volně hnědá 990,-

OBJ. 
ČÍSLO

DÉLKA (M) OBAL
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B48400BD 1 blistr 24 ks hnědá 131,-

B48401BD 1 blistr 24 ks bílá 131,-

B48402BD 1 blistr 24 ks transparentní 131,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B0001BDE 9 x 2 20 33 ks bílá 36,-

B0002BDE 9 x 2 20 33 ks šedá 36,-

B0003BDE 9 x 3 20 33 ks bílá 36,-

B0004BDE 9 x 3 20 33 ks šedá 36,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B1022PEB 9 x 4 20 24 ks bílá 56,-

B1023PEB 9 x 4 20 24 ks šedá 56,-

B1025PEB 12 x 4 20 24 ks šedá 69,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B812RL 25 50 40 ks - 83,-

B813RL 50 5 80 ks - 23,-

B814RL 50 10 60 ks - 41,-

B815RL 50 25 30 ks - 78,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B816RL 50 5 80 ks - 32,-

B817RL 50 10 44 ks - 60,-

B818RL 50 25 30 ks - 117,-
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08.90

BARIÉROVÁ PÁSKA

Pro vyznačení ochranného pásma – riziková a nebezpečná místa. Plní 
výstražnou funkci při označení nebezpečných míst jako jsou výkopy,  
stavební jámy, otevřené šachty a násypy. Rychlé vymezení výkopů
při havárii vody, plynu, kabelových el. přípojek a kanalizací. Tepelná 
odolnost pásky -30 °C až +50 °C.

08.01

LEPICÍ PÁSKA VÝSTRAŽNÁ

Pro zvýšení viditelnosti nebezpečných hran a snadno přehlédnutelných 
překážek jako retardérů, podstupnic schodišťových stupňů, ramp bez-
bariérových přístupů, lemování vrat nakládacích ramp usnadňující ori-
entaci při couvání aut, nosných částí zábradlí, spodních částí sloupů 
s elektrickým vedením apod.

08.01VÝSTRAŽNÁ F LIE

08.50

SAMOSVAŘITELNÁ OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

Pro opravy těsnění u automobilů, motocyklů, člunů, karavanů, bandáže 
kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích, opravy zahradních hadic 
a rozvodů bazénových systémů domácnosti. Vykazuje izolační a těsnicí 
vlastnosti, je plastická, odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření. Elek-
trická průraznost: 20 kV, protažení až 00 .

08.12

08.14

08.55

HLINÍKOVÁ PÁSKA

METALIZOVANÁ PÁSKA

BUTYLOVÁ PÁSKA

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či venti-
lačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží 
apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelné-
mu záření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné 
strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou. 

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či venti-
lačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží 
apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelné-
mu záření a stárnutí. Páska je vyrobena z metalizované polypropylenové 
fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou. 

Pro slepování PE fólií v parotěsných podstřešních systémech nebo při 
jiných průmyslových aplikacích. Podpůrné lepidlo pro veškeré laminova-
né materiály. Páska vykazuje výbornou odolnost proti UV záření, vlhku, 
oxidaci a chemickým výparům. Základem je polyisobutylen. 

08.01

V STRA N  / PROF  P SK

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
TLOUŠ KA (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B850BD 15 x 1 45 20 ks černá 314,-

B849BD 19 x 1 45 14 ks černá 419,-

B8503BD 20 x 2 22,5 16 ks černá 273,-

B8501BD 15 x 2 22,5 20 ks černá 267,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B751RL 50 50 volně stříbrná 67,-

B7511RL 75 50 volně stříbrná 96,-

B7512RL 100 50 volně stříbrná 188,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B752RL 50 50 24 ks stříbrná 240,-

B753RL 75 50 16 ks stříbrná 358,-

B754RL 100 50 12 ks stříbrná 471,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B851BD 19 5 volně černá 71,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA (CM) 
DÉLKA (M)

TLOUŠ KA 
(MM)

POČET KS 
V BALENÍ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B730BD 22 x 20 0,08 46 ks červená / elektřina 80,-

B735BD 33 x 100 0,08 volně červená / elektřina 296,-

B7351BD 33 x 250 0,08 volně červená / elektřina 737,-

B731BD 22 x 20 0,08 46 ks modrá / voda 80,-

B733BD 30 x 100 0,08 volně modrá / voda 286,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA (CM) 
DÉLKA (M)

TLOUŠ KA 
(MM)

POČET KS 
V BALENÍ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B732BD 22 x 20 0,08 46 ks žlutá / plyn 80,-

B736BD 30 x 100 0,08 volně žlutá / plyn 286,-

B737BD 30 x 250 0,08 volně zelená / teplovod 727,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B714RL 50 66 volně černo-žlutá / pravá 67,-

B715RL 50 66 volně černo-žlutá / levá 67,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
 (MM)

DÉLKA 
(M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B711RL 70 500 12 ks červeno-bílá 302,-

B712RL 100 100 25 ks červeno-bílá 71,-

B7122RL 75 250 20 ks
červeno-bílá s potiskem 

ZÁKAZ VSTUPU
240,-
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08.01a

08.01a

08.01a

ZAKRÝVACÍ PLACHTA S 
KOVOVÝMI OKY STANDARD

ZAKRÝVACÍ PLACHTA S 
KOVOVÝMI OKY PROFI

MASKOVACÍ ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, 
na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů 
proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při 
campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním vli-
vům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná. e 
opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky 
vždy po jednom metru délky na uchycení. 

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, 
na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů 
proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky 
při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním 
vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná.
e opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými 

oky vždy po jednom metru délky na uchycení. Vykazuje výrazně vyšší 
pevnost, odolnost proti propíchnutí a životnost oproti standardním plach-
tám.

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materialů, nářadí, strojů a vozíků, 
na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů 
proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky 
při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním 
vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná.
e opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými 

oky vždy po jednom metru délky na uchycení.

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materialů, nářadí, strojů a vozíků, 
na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů 
proti nečistotám. Pomocí plachty je možné vytvořit lehké přístřešky 
při campingu, nebo obnažených krovech, odolná proti povětrnostním 
vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce omyvatelná.

08.07b

STAVEBNÍ ZAKRÝVACÍ F LIE VYSOKOPEVNOSTNÍ

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí a náčiní, ale 
i nábytku a podlah v domácnostech, při bouracích pracích proti drobným 
úlomkům cihel nebo omítky. 

08.07

ZAKRÝVACÍ F LIE

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pra-
cích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. 
Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních strojů, 
palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

ZAKR VACÍ PLACHT
OBJ. 

ČÍSLO
ŠÍŘKA 

DÉLKA (M)
TYP

POČET KS 
V KARTONU

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B923FOL 2 x 3 standard volně 66,-

B924FOL 3 x 4 standard volně 132,-

B925FOL 3 x 5 standard volně 165,-

B920FOL 4 x 5 standard volně 220,-

B926FOL 4 x 6 standard volně 264,-

B9261FOL 5 x 6 standard volně 330,-

B922FOL 5 x 8 standard volně 440,-

B929FOL 6 x 8 standard volně 528,-

B921FOL 6 x 10 standard volně 660,-

B930FOL 8 x 10 standard volně 880,-

B927FOL 8 x 12 standard volně 1 056,-

B928FOL 10 x 15 standard volně 1 650,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
DÉLKA (M)

TYP
POČET KS 

V KARTONU
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B9351FOL 2 x 3 profi volně 117,-

B9352FOL 3 x 4 profi volně 234,-

B9353FOL 4 x 5 profi volně 390,-

B931FOL 4 x 6 profi volně 468,-

B932FOL 5 x 6 profi volně 585,-

B9354FOL 5 x 8 profi volně 780,-

B9355FOL 6 x 10 profi volně 1 170,-

B9356FOL 8 x 12 profi volně 1 872,-

B9357FOL 10 x 15 profi volně 2 925,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
DÉLKA (M)

POČET KS 
V KARTONU

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B9361FOL 2 x 3 volně 117,-

B9362FOL 3 x 4 volně 234,-

B9363FOL 4 x 5 volně 390,-

B9364FOL 4 x 6 volně 468,-

B9365FOL 5 x 8 volně 780,-

B9366FOL 6 x 10 volně 1 170,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
DÉLKA (M)

TYP
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B898FOL 4 x 5 malířská 40 ks transparentní 13,-

B900FOL 4 x 5 standard 20 ks transparentní 15,-

B899FOL 4 x 5 extra 20 ks transparentní 31,-

B889FOL 4 x 5 super 10 ks transparentní 73,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
DÉLKA (M)

TLOUŠ KA 
( M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B885FOL 4 x 5 40 10 ks černá 81,-

B886FOL 4 x 6 70 10 ks černá 156,-

B8967FOL 12 x 5 PE 100 µm volně medová 643,-

ZAKRÝVACÍ F LIE

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pra-
cích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. 
Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrývání stavebních strojů, 
palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

cích. Chrání před barvou, vlhkem a prachem. 
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08.02OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ F LIE 
NA OKNA A DVEŘE LDPE
Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí 
ploch náchylných na znečištění nebo poškození. Neobsahuje rozpouště-
dla ani chlór. Výborně přilne k materiálům z polypropylenu (PP) a polyety-
lenu (PE), průsvitným a čirým materiálům na bázi plastů - polykarbonát 
(PC) Lexan, Plexy.  přes výbornou přilnavost je snadno odstranitelná 
z chráněného povrchu. 

08.01

PE PYTLE A SÁČKY 
NA ODPAD

Pro drobnou stavební suť, odřezky PUR pěn, polystyrenu, 
zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod. Dá se použít 
pro domácnost i při údržbě zahrady apod.
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ZAKR VACÍ F L E

PE F LIE STAVEBNÍ RUKÁV (HADICE)

PE F LIE STAVEBNÍ POLORUKÁV

08.07c

08.07c

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, stavebního 
materiálů, nářadí a náčiní, ale i nábytku a podlah
v domácnostech a na stavbách. Při krátkodobé instalaci 
odolává povětrnostním vlivům a UV záření. Výsledná 
životnost a odolnost proti propíchnutí a protržení je 
závislá na intenzitě V záření, kterému je vystavena. Fólie 
je vodonepropustná a lehce omyvatelná. Tento typ fólie 
se nejčastěji používá pro výrobu pytlů.

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, stavebního mate-
riálů, nářadí a náčiní. Z PE fólie je možné drobnou úpravou 
získat zakrývací, mechanicky odolnou folii o šířce až 2 m 
k ochraně podlah, nábytku a schodišť během stavebních 
prací. Před nechtěným poškozením ochrání podlahové 
krytiny jako  koberce, lamino podlahy, přírodní a umělé 
dlažby, dřevěné podlahy a jiné, jinak obtížně čistitelné 
povrchy. Při krátkodobé instalaci odolává povětrnostním 
vlivům a UV záření. Výsledná životnost a odolnost proti 
propíchnutí a protržení je závislá na intenzitě V záření. 
Fólie je vodonepropustná a lehce omyvatelná. Používá se 
jako separační fólie u vytápěných podlah.

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
(MM)

TLOUŠ KA 
( M)

DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B980FOL 500 35 75 6 modrá 399,-

B981FOL 500 50 75 6 modrá 499,-

OBJ. 
ČÍSLO

TYP / TLOUŠ KA
ŠÍŘKA (MM) 
VÝŠKA (MM)

OBSAH (L) BARVA
PRODEJNÍ 
MOC BEZ 

DPH KČ/KS

B9021 role s 10 ks / 60 µm 1000 x 1200 120 černá 122,-

B9022 singl / 125 µm 550 x 1000 50 šedá 14,-

B9023 singl / pytel na suť / 150 µm 550 x 990 70 černá 15,-

B9024 singl / pytel na suť / 150 µm 600 x 1200 110 černá 21,-

B9025 singl / pytel na suť / 95 µm 700 x 1100 120 transparent 16,-

B9026 singl / pytel na suť / 135 µm 700 x 1100 120 černá 22,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA 
DÉLKA (M)

TLOUŠ KA 
( M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B8964FOL 1,0 x 50 100 volně černá 516,-

B8965FOL 1,0 x 160 100 volně černá 1 675,-

B8963FOL 1,0 x 50 100 volně transparentní 516,-

B8966FOL 1,0 x 160 100 volně transparentní 1 789,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA MIN / MA  
 DÉLKA (M)

TLOUŠ KA 
( M)

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B8972FOL 1,0 / 2,0 x 100 100 volně transparentní 1 604,-

B8975FOL 1,2 / 2,4 x 50 50 volně natur (medová) 480,-

B8976FOL 1,0 / 2,0 x 50 100 volně transparentní 599,-

B8977FOL 1,0 / 2,0 x 50 25 volně transparentní 308,-

B8978FOL 1,0 / 2,0 x 50 50 volně transparentní 362,-

B89780FOL 1,0 / 2,0 x 50 50 volně černá 300,-

B8979FOL 1,0 / 2,0 x 50 200 volně transparentní 1 070,-

B8976HB 1,0 / 2,0 x 50 100 volně transparentní 679,-

B89761HB 1,0 / 2,0 x 10 100 volně transparentní 142,-

B89762HB 1,0 / 2,0 x 20 100 volně transparentní 284,-

ZAKRÝVACÍ F LIE 
S MASKOVACÍ 
PÁSKOU
Zakrývací fólie s maskovací páskou
Pro účinnou ochranu před potřísněním zdí, ko-
berců, podlah a nábytku při malování bytu, či 
jiných stavebních úpravách. Zakrývací fólie je 
opatřena maskovací páskou pro snadné upev-
nění a přichycení. Mimořádně efektivní.

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA (cm) x 

DÉLKA (m)
ŠÍŘKA MASKOVACÍ 

PÁSKY (mm)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B911FOL 30 x 33 15 60 ks transparentní 60,-

B912FOL 55 x 20 15 60 ks transparentní 47,-

B913FOL 55 x 33 15 60 ks transparentní 67,-

B914FOL 110 x 33 15 20 ks transparentní 143,-

B915FOL 140 x 33 15 20 ks transparentní 153,-

B916FOL 180 x 33 15 20 ks transparentní 132,-

B917FOL 210 x 20 18 20 ks transparentní 140,-

B918FOL 240 x 16 18 24 ks transparentní 104,-

B919FOL 270 x 16 18 24 ks transparentní 152,-

08.06
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08.01

LEPICÍ PÁSKA / IZOLEPA

Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíků, podlepování a spo-
jování zakrývacích fólií apod.

08.01

PRŮTAŽNÁ F LIE  RUČNÍ (STRETCH FOIL)

Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíků, podlepování a spo-
jování zakrývacích fólií apod.

Ruční průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnoce-
ním. Stabilizace zboží na paletách při expedici.

08.63

TEPELNĚ IZOLAČNÍ F LIE THERMOFLE

Pro úsporu vyzařovaného tepla z radiátoru, kdy dochází k tepelným ztrátám. Odráží až 90  tepla 
vyzařované topným tělesem (radiátorem) zpět do místnosti. Má vynikající tepelně izolační vlast-
nosti, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu. Fólie je parotěsná, vodonepropustná a lehce 
omyvatelná. Lze použít také jako izolaci armatur, rozvodů teplé vody, klimatizace a vzduchotechni-
ky. Vhodná i pro tepelné izolace pod podlahové krytiny nebo pro vyrovnání nerovností při pokládce. 

Pro úsporu vyzařovaného tepla z radiátoru, kdy dochází k tepelným ztrátám. Odráží až 90  tepla 
vyzařované topným tělesem (radiátorem) zpět do místnosti. Má vynikající tepelně izolační vlast-
nosti, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu. Fólie je parotěsná, vodonepropustná a lehce 
omyvatelná. Lze použít také jako izolaci armatur, rozvodů teplé vody, klimatizace a vzduchotechni-
ky. Vhodná i pro tepelné izolace pod podlahové krytiny nebo pro vyrovnání nerovností při pokládce. 

08.91

PROTISKLUZNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

V ekonomickém hobby balení s vysokou lepivostí ke kameni, dřevu a mramoru nejen pro interiér. 
Zabraňuje podklouznutí na hladkých schodišťových stupních, při namrznutí povrchu nebo po dešti. 
Konce pásky jsou elegantně ukončeny zaoblením. 

CHARAKTERISTIKA

• Ekonomické hobby balení
• Zrnitý povrch odolný otěru
• Elegantní ukončení pásky
• Snižuje kluznost schodišťových 

stupňů z kamene i ze dřeva
• Do interiéru i exteriéru
• Extrémně silné lepidlo

PROTISKLUZNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

V ekonomickém hobby balení s vysokou lepivostí ke kameni, dřevu a mramoru nejen pro interiér. 
Zabraňuje podklouznutí na hladkých schodišťových stupních, při namrznutí povrchu nebo po dešti. 
Konce pásky jsou elegantně ukončeny zaoblením. 

08.05

COVERTE  MALÍŘSKÁ ABSORBČNÍ TE TILIE 
S KRYCÍ PE VRSTVOU

Pro ochranu podlah, nábytku a schodišť během malířských prací. Vysoce absorbční textilní vrstva 
nedovolí barvám, olejům, lepidlům a jiným tekutinám většímu rozlevu. Spodní nepropustná PE fólie 
účinně zabrání proniknutí tekutin. 
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S KRYCÍ PE VRSTVOU

Pro ochranu podlah, nábytku a schodišť během malířských prací. Vysoce absorbční textilní vrstva 
nedovolí barvám, olejům, lepidlům a jiným tekutinám většímu rozlevu. Spodní nepropustná PE fólie 
účinně zabrání proniknutí tekutin. 

CHARAKTERISTIKA
• Při malování a stěhování
• Na hladké povrchy i koberce
• Lze spojovat lepicí páskou

OSTATNÍ

Ruční průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnoce-
ním. Stabilizace zboží na paletách při expedici.

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B5350BD 48 66 36 ks transparentní 19,-

B53501BD 48 66 36 ks hnědá 19,-

OBJ. 
ČÍSLO

TYP  ŠÍŘKA (CM)  DÉLKA 
(M) / TLOUŠ KA

VÁHA CELKOVÁ / 
VÁHA DUTINKY

POČET KS 
V KARTONU

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B943FOL 10 cm x 150 m / 23 my - 63 ks transparentní 63,-

B944FOL 25 cm x 140 m / 23 my - 12 ks transparentní 87,-

B971FOL 50 cm x 120 m / 23 my 1,9 kg / 680 g 6 ks transparentní 164,-

B974FOL 50 cm x 120 m / 23 my 1,9 kg / 680 g 6 ks černá 189,-

B949FOL strojní 50 cm volně transparentní cena na vyžádání

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA (MM)  DÉLKA (CM) / 
POČET KS

OBAL
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B726RL 19 x 61 / 5 ks blistr volně černá 120,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  TLOUŠ KA (MM) DÉLKA (M)
POČET KS 
V BALENÍ

BARVA
PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B355RL 500 x 2 5 volně hliníková 122,-

OBJ. 
ČÍSLO

ŠÍŘKA  DÉLKA (M)
POČET KS 

V KARTONU
BARVA

PRODEJNÍ MOC 
BEZ DPH KČ/KS

B9382BD 1 x 10 volně - 302,-

B9383BD 1 x 25 volně - 751,-

B9384BD 1 x 50 volně - 1 504,-
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