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Pokúšate sa zohnať sortiment, 

ktorý v katalógu chýba? 
Vieme ponúknuť takmer čokoľvek 

z plošných materiálov, hrán 
a príslušenstva.

help@demos-trade.com

Potrebujete informácie o iných 
možnostiach, formátoch alebo informácie 

o spracovaní a použití materiálov? 
Volajte linku našej technickej podpory.

+420 596 223 455

U nás nájdete tisíce ďalších položiek 
vrátane kovania, ktoré potrebujete 

ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať 
špecializovanými brožúrami

alebo časopismi plnými nápadov, 
ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Ďalší sortiment



Chémia 14.2

Chémia

14.3–14.4
14.5
14.6–14.10
14.11–14.13
14.14–14.18
14.19–14.25
14.26–14.27
14.28–14.33
14.34
14.35–14.37
14.38
14.39–14.41
14.42
14.43
14.44–14.47
14.48–14.50
14.51–14.52
14.53–14.58

Chémia
Prehľadová tabuľka
Lepidlá PONAL
Lepidlá PATTEX
Montážne lepidlá PATTEX, CERESIT
Silikóny, tmely a peny CERESIT
Chemické kotvy PATTEX
Den Braven
Perdix
Lepidlá 3M
Tlakové fľaše, príslušenstvo
Pásky 3M
HRANIPEX
Lepenie pracovných dosiek 
Opravné vosky a fixky
Aplikačné pištole, príslušenstvo
Čističe
Tavné lepidlá pre olepovačky

Na stiahnutie na 
www.demos-trade.com

Prezrite si stále aktuálny katalóg  
v elektronickej verzii, stiahnite si 

certifikáty, produktové informácie 
alebo technické listy. Informujte sa 

o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.
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Lepidlá samozrejme v ponuke materiá-
lov na výrobu nábytku nemôžu chýbať, 
a to tak lepidlá do interiérov, ako aj do 
exteriérov.

V tejto kapitole vás oboznámime s vý-
berom disperzných, polyuretánových 
a kontaktných lepidiel. Odporučíme vám 

aj vhodné tavné lepidlo a čistič do olepo-
vačky a určite oceníte i bohatý sortiment 
akrylov, pien či silikónov. Myslíme i na 
opravy a korekcie: rad opravných voskov 
a fixiek nájdete v závere tohto oddielu.

Ponuka overených lepidiel, 
istota pevných spojov



Podpora: +420 596 223 450 Chémia 14.4
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Cieľom je pevný spoj

Lepidlá sú vyvíjané na rôzne typy 
spojov so širokým rozsahom 
pevnos- ti. Pripravili sme pre vás ta-
buľku odporúčaných lepidiel podľa 
lepeného materiálu a typu spoja.

C H É M I A

Prehľadová tabuľka

Konštrukčné spoje Strana Plošné lepenie Strana

Lepenie masívu

Ponal Express 14.6 Ponal Standard 14.6

Ponal Standard (tvrdé dreviny) 14.6 Ponal Super 3 14.7

Ponal Super 3 14.7 Ponal Flächenleim 14.8

Ponal Super 3 + tužidlo 14.7

Ponal Construct 14.7–14.8

Lepenie kolíkov a lamiel

Ponal Express 14.6

Ponal Standard 14.6

Ponal Super 3 14.7

Lepenie lamina

Ponal Construct 14.7–14.8

Pattex Chemoprén 14.11–14.13

Pattex Power Spray 14.9

Lepenie laminátov

Ponal Construct 14.7–14.8 Ponal Flächenleim 14.8

Pattex Chemoprén 14.11–14.13

Ponal Super 3 14.7

Ponal Construct 14.7–14.8

Pattex Power Spray 14.9

Pracovné dosky

Pattex 100% 14.9

Ponal Construct 14.7–14.8

ColorJoint 14.43

Konštrukčné lepenie

Pattex Fix Extreme Total 14.18

One For All 14.15–14.16

Pattex Express Fix 14.18

Dyhovanie

za tepla za studena

Ponal FU 400 14.9 Ponal Flächenleim 14.8

Ponal Standard 14.6

Ponal Construct 14.7–14.8

Pattex Chemoprén 14.11–14.13

OdPOrúčané lePidlá POdľa tyPu lePenéhO sPOja



Podpora: +420 596 223 450 14.6Chémia

C H É M I A

lepidlá Ponal

Lepidlá na drevo sa delia na štyri kategórie odolnosti 
podľa typu materiálu a vystavenia lepeného spoja 
vlhkosti

Vnútorné prostredie Vonkajšie prostredie

D1 vnútorné Maximálny obsah vlhkosti v dreve 15 %.

D2 vnútorné
Príležitostné krátkodobé vystavenie tečúcej alebo 
kondenzovanej vode a prechodne vysokej vlhkosti za 
predpokladu, že obsah vlhkosti v dreve nepresahuje 18 %.

D3 vnútorné a vonkajšie
S častým krátkodobým vystavením tečúcej alebo kon-
denzovanej vode a silnej expozícii vysokej vlhkosti.

Bez kontaktu s poveternostnými vplyvmi.

D4 vnútorné a vonkajšie
S častým dlhodobým vystavením tečúcej alebo konden-
zovanej vode.

Pri vystavení poveternostným vplyvom, ale s riadnou 
povrchovou ochranou.

triedy OdOlnOsti lePidiel na dreVO VOči PôsObeniu VOdy POdľa din en 204

POnal eXPress
PVAC rýchle lepidlo

Fľaša 750 g 40145

Vedro 5 kg 40139

Vedro 10 kg 40150

Vedro 30 kg 40155

Rýchlo tvrdnúce disperzné lepidlo. Ihneď použiteľné, určené na rýchle lepenie dreva 
a príbuzných materiálov. Vhodné na montážne lepenie, na lepenie čapových a kolí-
kových spojov, sponiek a drážok, škároviek, dýh, hrán z umelej hmoty, nábytkových 
hrán, plôch. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu. Vyznačuje 
sa vysokou stabilitou pri vyšších teplotách. Odoláva vode podľa DIN EN 204/D2.
Nespôsobuje zafarbenie dreva.

teChniCké údaje:
báza: polyvinylacetát
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný
Otvorený čas: max. 8 minút
lisovací čas: cca 12 min. pri teplote +20 °C

POnal standard
PVAC lepidlo na tvrdé drevo

Fľaša 750 g 40115

Vedro 5 kg 40120

Univerzálne disperzné lepidlo do interiéru. Vhodné na lepenie všetkých druhov 
dreva vrátane tvrdého dreva. Ideálne na lepenie čapových a kolíkových spojov, 
sponiek a drážok, škároviek, veľkoplošných materiálov, HPL dosiek a drevo-
vláknitých dosiek. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja. Spoj je po 
vytvrdení priehľadný, elastický, odoláva vode podľa DIN EN 204/D2. Nespôsobuje 
zafarbenie dreva.

teChniCké údaje:
báza: polyvinylacetát
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný
Otvorený čas: cca 10–15 minút
lisovací čas: cca 45 minút pri teplote +20 °C

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch 12345 Tovar je na sklade v ČR
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POnal suPer 3
PVAC vodovzdorné lepidlo

Fľaša 750 g  40130

Vrecko 5 kg  40136

Vedro 5 kg  40135

Vedro 10 kg i 40138

Vedro 30 kg 40140

Vodovzdorné disperzné lepidlo na lepenie dreva a príbuzných materiálov, ktoré 
sú vystavené vyššej vlhkosti alebo krátkodobému pôsobeniu vody. Vhodné na 
montážne a konštrukčné lepenie v interiéri i v exteriéri, napr. lepenie okien, dverí 
(rámy, krídla) a schodov, na veľkoplošné lepenie, lepenie nábytku atď. Vyzna- 
čuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou voči teplu podľa  
Watt 91>7 N/mm2. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu. 
Odolnosť voči vode podľa DIN EN 204/D3. Pridaním Ponalu tužidla D4 možno na 
8 hodín dosiahnuť odolnosť proti vode podľa DIN EN 204/D4.

teChniCké údaje:
báza: polyvinylacetát
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný
Otvorený čas: cca 12 minút (D3), cca 10 minút (D4)
lisovací čas: cca 15–20 minút pri teplote +20 °C (drevo)

C H É M I A

lepidlá Ponal

POnal d4 tuŽidlO
Tužidlo

Fľaštička 250 g/6 ks  40293

Tužidlo určené na prípravu disperzného lepidlá na drevo s odolnosťou voči vode 
podľa DIN EN 204/D4 z Ponalu Super 3. Finálny produkt je vhodný na montážne 
a konštrukčné lepenie v interiéri i v exteriéri (napr. lepenie okien, dverí), veľkoplošné 
lepenie (napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na pa-
rapetoch), lepenie škár (napr. kuchynské pracovné dosky), na všetky druhy lepenia 
vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkostným zaťažením. 
Vyznačuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou proti vysokým teplo-
tám. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu a vode podľa DIN 
EN 204/D4. Natužené nespracované lepidlo sa po 8 hodinách vracia na kvalitu D3.

teChniCké údaje:
báza: izokyanát
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný
hustota: 1,14–1,18 g/cm3

spotreba: 50 ml/l

POnal COnstruCt Pur leiM 
PUR transparentné konštrukčné lepidlo

Polyuretánové konštrukčné lepidlo na lepenie rôznych materiálov k drevu. 
Vhodné na lepenie pri montážnych prácach, lepenie korpusov, plošné lepenie, 
renovácie dreva, zlepovanie drevených a nasiakavých materiálov s kovmi a ume-
lými hmotami. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou lepeného spoja (obsahuje 
sklené vlákna pre vyššiu pevnosť), odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>8 N/mm2 
a vynikajúcou odolnosťou voči vode podľa DIN EN 204/D4. Vytvrdzuje vzdušnou 
vlhkosťou. Spoj je po vytvrdení elastický a transparentný.

Fľaša 420 g  40175

teChniCké údaje:
báza: polyuretán
Farba: transparentná – mat
Otvorený čas: 8–10 minút
lisovací čas: cca 45–60 minút

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku



Podpora: +420 596 223 450 14.8Chémia

C H É M I A

lepidlá Ponal

Kartuša 440 g 40187

POnal COnstruCt Pur eXPress
PUR rýchle montážne lepidlo

Polyuretánové konštrukčné lepidlo s extrémne krátkym časom stlačenia. Vhod-
né na lepenie masívneho dreva, zlepovanie dreva a plastov alebo dreva a kovu. 
Ideálne na lepenie okenných rámov z dreva, schodov a výplní vonkajších dverí, 
izolačných materiálov a natretých povrchov, lepenie parkiet, laminátových podláh 
a podlahových dosák (vlysov), lepenie na omietku, sadrokartónové dosky, betón 
a ďalšie anorganické podklady. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou lepeného 
spoja, odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>8 N/mm2 a vynikajúcou odolnosťou 
voči vode podľa DIN EN204/D4. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou.

teChniCké údaje:
báza: polyuretán
Farba: perlovo biela
Otvorený čas: cca 5 minút
lisovací čas: cca 9 minút

165 g 40166

POnal statik
Špeciálna 2K PUR pena na lepenie schodov.

Dvojkomponentná polyuretánová pena určená na montáž schodov, parapetov 
a prahov. Vytvrdzuje chemickou reakciou nezávisle od vzdušnej vlhkosti. Napeňu-
je do 2 cm. Vytvrdená pena sa vyznačuje vysokou tuhosťou a stabilitou. Nepod-
lieha starnutiu. Rezateľnosť po 8 min, možnosť zaťaženia po 20 min. Objemová 
strata menej než 2 %. Výťažnosť kartuše je cca 3 l. Protipožiarna odolnosť B2 
podľa DIN EN 4102.

teChniCké údaje:
báza: polyuretán
Farba: sivá
spotreba: cca 150–250 g/m2

balenie: kartuša 165 g

POnal FlÄChenleiM
PVAC lepidlo na plošné lepenie za studena

Vedro 30 kg 40196

Disperzné lepidlo na plošné i montážne lepenie dreva. Vhodné na lepenie dýh, 
plošných drevených materiálov, laminátu HPL, drevotriesky, drevenej preglejky 
a pod. Lepí veľké plochy za tepla (do 60 °C) i za studena. Vyznačuje sa dlhým 
otvoreným časom, vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou voči teplu 
podľa Watt 91>7 N/mm2. Spoj je po vytvrdení elastický, transparentný, odoláva 
starnutiu a vode podľa DIN EN 204/D2.

teChniCké údaje:
báza: polyvinylacetát
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný
Otvorený čas: max. 18 min. pri izbovej teplote (20 °C)
lisovací čas: cca 20 min pri izbovej teplote

 12345 Tovar je na sklade v ČR
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POnal Fu 400
Práškové lepidlo na plošné aplikácie

25 kg 40236

Lepidlo na báze močovinoformaldehydu na dyhovanie za tepla vo forme prášku. 
Vhodné na lepenie veľkých plôch drevených materiálov, laminátu HPL, preglej-
kovanie a dyhovanie v lisoch za horúca, dyhovanie s použitím materiálu s nízkym 
obsahom formaldehydu podľa E1. Namiešaná zmes Lepidlá a vody má dlhú 
životnosť – cca 8 hodín pri 20 °C. Nízky obsah formaldehydu. Dlhá skladovateľno-
sť prášku. Odolnosť voči vode podľa DIN EN 204/D2.

teChniCké údaje:
báza: močovinoformaldehydová kondenzačná živica
Farba: po zaschnutí mat
Otvorený čas: cca 6 minút (pri aplikácii 100 g/m2)
lisovací čas: podľa teploty (od 2 min pri 110 °C)

Univerzálne lepidlo na báze FLEXTEC® polyméru bez obsahu rozpúšťadiel a vody. 
Jednoduchá aplikácia na vlhké i mokré materiály. Vhodné na lepenie nasiakavých 
i nenasiakavých materiálov, pre interiér i exteriér. Spoľahlivo lepí široké spektrum 
materiálov: hliník, betón, oceľ, obklady, sklo, keramiku, drevo, korok, meď, kožu, plátno, 
papier, kartón, tvrdené PVC, penový polystyrén, kameň, zinok, zrkadlá a iné. Vďaka jeho 
priehľadnosti ho odporúčame na lepenie pántov na sklo. Nevhodné na lepenie PE, PP 
a PTFE. Konečná pevnosť sa dosiahne po cca 24 hodinách. Spoj je mimoriadne pevný, 
transparentný, pružný, odoláva vode, otrasom, UV žiareniu a teplotám od -50 °C do +80 
°C. Jednoduchá aplikácia. Bez zápachu. Vyplňuje medzery a trhliny, nezmršťuje sa.

50 ml, transparentný 181837

100 ml, transparentný/12 ks i 181838

teChniCké údaje:
báza: polymér FLEXTEC®

Farba: transparentná
Otvorený čas: cca 10–15 min (pri +23 °C a vlhkosti 50 %)

PatteX POWer sPray 
Univerzálne disperzné montážne lepidlo

Kontaktné sprejové lepidlo obsahujúce rozpúšťadlo, bez obsahu CFS a chló-
rovaných uhľovodíkov. Lepí rôzne druhy materiálov: drevo, plast, kov, lamináty, 
MDF, polystyrén, sololaky, molitan, látky a pod. Vhodné na lepenie hrán nábytku, 
plošných materiálov, v čalúnnictve, na opravy poškodených materiálov, montážne 
lepenie. Veľmi jednoduchá a čistá aplikácia pri montážach, v dielni i v domácnosti 
vďaka špeciálnej tryske (3 rôzne stupne intenzity).

400 ml 90907

teChniCké údaje:
báza: butadién-styrénový kaučuk
Farba: transparentná až svetlo béžová
čas odvetrania: cca 10–15 minút

PatteX 100%
Univerzálne transparentné montážne lepidlo

C H É M I A

lepidlá Ponal, Pattex

Kvalita pre profesionálov

Kompletný rad produktov 
na lepenie dreva

www.ponal.sk 

DISPERZNÉ LEPIDLÁ (PVAC)
Vhodné na lepenie nasiakavých materiálov, vytvrdzujú 
odparením vlhkosti do lepených materiálov.

POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ (PU)
Vhodné na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov, 
vytvrdzujú pomocou vzdušnej vlhkosti.

Ponal_let198x284_SK.indd   1 23.07.15   13:25
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Kvalita pre profesionálov

Kompletný rad produktov 
na lepenie dreva

www.ponal.sk 

DISPERZNÉ LEPIDLÁ (PVAC)
Vhodné na lepenie nasiakavých materiálov, vytvrdzujú 
odparením vlhkosti do lepených materiálov.

POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ (PU)
Vhodné na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov, 
vytvrdzujú pomocou vzdušnej vlhkosti.
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Pattex 
ChEMOpRéN
• odoláva vlhkosti  
   a vysokým teplotám
• extrémna pevnosť spoja
• vhodný pre väčšinu  
   materiálov

WWW.pATTEX.SK

+110°C

Chemopren_let198x284_SK.indd   1 23.07.15   13:26
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PatteX CheMOPrén uniVerZál
Univerzálne kontaktné lepidlo

Tuba 50 ml 40080

Tuba 120 ml 40083

Plechovka 300 ml 71078

Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého cyklohexanu a to-
luénu. Lepí rôzne materiály, nasiakavé i nenasiakavé, napr.: drevo, plasty, gumu, 
kožu, plech, sklo, korok, kartón a mnohé ďalšie. Neodporúča sa na lepenie 
polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy 
a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné diely priložiť k sebe a krátko 
s čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nenasiakavý – nenasiakavý 
materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom. 

teChniCké údaje:
báza: polychlórbutadién
Farba: matne žltá
Otvorený čas: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať

PatteX CheMOPrén uniVerZál PrOFi
Univerzálne kontaktné lepidlo

Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Lepí rôzne ma-
teriály, nasiakavé i nenasiakavé, napr.: drevo, plasty, gumu, kožu, plech, sklo, korok, 
kartón a mnohé ďalšie. Neodporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného 
PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. 
Potom je nutné diely priložiť k sebe a krátko s čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať).
Na lepenie nenasiakavý – nenasiakavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén 
riedidlom PROFI.
určené na profesionálne použitie.

Plechovka 1 l 133125

Plechovka 4,5 l 133126

Plechovka 10 l 40088

teChniCké údaje:
báza: polychloroprén
Farba: svetlo béžová
Otvorený čas: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať

Tuba 50 ml 40095

Tuba 120 ml/20 ks i 40091

Plechovka 300 ml 71081

PatteX CheMOPrén eXtréM
Špeciálne kontaktné lepidlo

Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého cyklohexanu a tolu-
énu. Určené na extrémne namáhané spoje. Odoláva vode, tlaku i teplotám až do 
+120 °C. Univerzálne využiteľné – lepí širokú škálu materiálov: kožu, drevo, gumu, 
textílie, kovy, preglejku, kartón, rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt a pod. Ne-
odporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo 
sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné diely 
priložiť k sebe a krátko s čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nenasia-
kavý – nenasiakavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom.

teChniCké údaje:
báza: polychlórbutadién
Farba: matne žltá
Otvorený čas: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať

C H É M I A

lepidlá Pattex

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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PatteX CheMOPrén eXtréM PrOFi
Špeciálne kontaktné lepidlo na PROFI použitie

Plechovka 1 l 133127

Plechovka 4,5  l 133128

Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Určené na 
extrémne namáhané spoje. Odoláva vode, tlaku i teplotám až do +110 °C. Univer-
zálne využiteľné – lepí širokú škálu materiálov: kožu, drevo, gumu, textílie, kovy, 
preglejku, kartón, rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt a pod. Neodporúča sa 
na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na 
obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné diely priložiť k sebe 
a krátko s čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nenasiakavých 
materiálov odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom PROFI.
určené na profesionálne použitie.

teChniCké údaje:
báza: polychloroprén
Farba: svetlo béžová
Otvorený čas: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať

PatteX CheMOPrén riedidlO
Prostriedok na riedenie a čistenie

Prostriedok na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén, pokiaľ odve-
traním zhustli. Pre lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nesavých materiálov 
navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest. Po zmiešaní 
s lepidlami Pattex Chemoprén použiteľné ako penetračný náter na veľmi nasiaka-
vé materiály.

teChniCké údaje:
báza: zmes organických rozpúšťadiel
Farba: transparentná

Plechovka 250 ml/12 ks i 128874

PROFI plechovka 1000 ml 133129

C H É M I A

lepidlá Pattex

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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NOVINKY

Ľadovo biela PU pena
Vysoká odolnosť proti UV žiareniu

Spája najlepšie 
vlastnosti silikónov

Najsilnejšie montážne 
lepidlá a tmely 
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PatteX One FOr all hiGh taCk
Montážne lepidlo bielej farby s najvyššou počiatočnou priľnavosťou z radu One For All

ONE FOR ALL HIGH TACK 440 g 237869

Pattex ONE FOR ALL je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo 
pre interiér i exteriér s receptúrou FlexTec®. Je určené na lepenie väčšiny 
nasiakavých i nenasiakavých materiálov. Neodporúčame použitie na PE, PP, 
PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC. Lepí zrkadlá, senzitívne 
materiály, drevo, kov, tehly, betón, kameň, na mokrý podklad.

teChniCké údaje:
Počiatočná priľnavosť: 350 kg/m²
konečná pevnosť: 230 t/m² (23 kg/cm²)
hustota: 1,65 g/ml

PatteX One FOr all Crystal
Montážne lepidlo a tmel krištáľovo čírej farby

ONE FOR ALL CRYSTAL 290 g i 263123

Pattex ONE FOR ALL CRYSTAL je transparentné montážne lepidlo a tmel vhodný 
na lepenie väčšiny nasiakavých i nenasiakavých materiálov, ako sú tehla, kerami-
ka, betón, sololit, sadrokartón, preglejka, kameň, MDF, drevo, kov, UPVC, sklo, 
plasty, natreté povrchy, zrkadlá. Vysoká farebná stálosť, odolnosť voči UV žiareniu, 
možnosť pretierania. Vysoká konečná pevnosť (50 kg/cm2). Vhodný v kombinácii 
kov/sklo – vytvára neviditeľný spoj. Lepí i vlhké predmety. Vhodný na citlivé 
a senzitívne materiály. Minimálny úbytok objemu pri vytvrdzovaní. Dobre sa apliku-
je i pri nízkych teplotách.

teChniCké údaje:
Počiatočná priľnavosť: 100 kg/m²
konečná pevnosť: 300 t/m² (30 kg/cm²)
tmelenie: do 20 mm
hustota: 1,04 g/ml

C H É M I A

Montážne lepidlá 
Pattex, Ceresit

Názov UNIVERSAL HIGH TACK CRYSTAL EXPRESS FT101

Farba Biely Transparentný Biely Transparentný Biely Biely Transparentný

Všetky materiály       

Elasticita       

Okamžitá priľnavosť       

Transparentnosť x  x  x x 

Tmeliace vlastnosti   o    

Rýchlosť vytvrdenia       

Konečná pevnosť       

UV odolnosť       

Rozdiely Lepidlo a tmel
Extrémna počiatoč-

ná priľnavosť
Krištáľovo číry Rýchloschnúci Tmel s lepiacimi vlastnosťami

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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PatteX One FOr all eXPress
NOVINKA – rýchloschnúce montážne lepidlo a tmel bielej farby

PatteX One FOr all uniVersal
NOVINKA – montážne lepidlo a tmel bielej farby s najvyššou konečnou pevnosťou 
z radu One For All

ONE FOR ALL EXPRESS 390 g 311787

ONE FOR ALL UNIVERSAL 420 g 311786

Pri pevnom spojení (zalisovaní) je dosiahnutá vysoká konečná pevnosť 30 kg/cm2 
už po 2 hodinách. Možnosť manipulácie s lepenými predmetmi už po 20 minútach! 
Lepí a tmelí takmer všetky materiály, i na mokrý podklad.

Elastické montážne lepidlo a tmel na báze FlexTec polyméru s okamžitou priľnavo-
sťou, ktorá umožňuje lepenie bez fixácie. Určené na lepenie, tmelenie a fixovanie. 
Nahradzuje klince, skrutky a hmoždinky. Využiteľné pre nasiakavé i nenasiakavé 
materiály, v interiéri i v exteriéri. Priľne ku všetkým povrchom vrátane mokrého. Vhod-
né na lepenie predovšetkým týchto materiálov: tehla, keramika, betón, drevovláknité 
a drevotrieskové dosky, preglejka, hliník, kamenina, MDF, drevo, PVC, sklo, plasty, 
zrkadlá, polykarbonáty a iné. Nie je vhodné na lepenie PE, PP, PT FE a akrylátového 
skla. Lepí i pod vodou. Vytvára ohybné a odolné spoje. Trvale flexibilné.

teChniCké údaje:
Počiatočná priľnavosť: 100 kg/m²
Pevnosť po 20 min: 120 t/m² (12 kg/cm²)
Pevnosť po 2 hod: 300 t/m² (30 kg/cm²)
konečná pevnosť: 350 t/m² (35 kg/cm²)
tmelenie: do 20 mm
hustota: 1,4 g/ml (FT 1,4 g/ml)

teChniCké údaje:
Počiatočná priľnavosť: 140 kg/m²
konečná pevnosť: 500 t/m² (50 kg/cm²)
tmelenie: do 20 mm (FT do 35 mm)
hustota: 1,5 g/ml
Lepí a tmelí takmer všetky materiály, i na mokrý podklad.
rýchlosť vytvrdenia: 2 mm/24 hod

C H É M I A

Montážne lepidlá 
Pattex, Ceresit

Viacúčelový tmel – farba biela 40289

Viacúčelový tmel – farba sivá i 214314

Viacúčelový tmel – farba transparentná i 260931

Ceresit Ft 101
Tmel a lepidlo s vysokým modulom

Viacúčelový, jednozložkový tmel, založený na technológii MS polyméru Flextec®, 
vytvrdzujúci absorbovaním vzdušnej vlhkosti. Pre elastické spoje a utesňovanie 
v konštrukciách v interiéri i v exteriéri, montáž okenných parapetov, podlahových 
líšt, schodov, dlaždíc, spojovanie kovov, rozvody ventilácie a klimatizácie, spoje 
medzi okennými rámami a murivom, dilatačné škáry v podlahách a stenách na 
balkónoch, terasách a bazénoch, spojovanie kovových a drevených konštrukcií. 
Vhodný na tmelenie i lepenie. Odoláva ozónu a UV žiareniu.

teChniCké údaje:
báza: Flextec-Polymér
Farba: sivá, biela, transparent
Vytvrdzovanie: cca 2,5 mm za 24 h
Okamžitá priľnavosť: 20 g/m2

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku

14



www.demos -trade.com14.17

C H É M I A

Montážne lepidlá 
Pattex, Ceresit

PatteX PrOFi FiX Pl60  
Rozpúšťadlové montážne lepidlo

392 g 40244

Silné a vodovzdorné montážne lepidlo na báze rozpúšťadiel. Nahradzuje klin-
ce, skrutky a hmoždinky. Zaisťuje rýchlu priľnavosť a vysokú konečnú pevnosť 
pri použití v interiéri i v exteriéri. Vhodné pre nasiakavé i nenasiakavé materiály. 
Navrhnuté na účinné spojenie bežných stavebných materiálov: betón, drevo, kov, 
PVC, suché murivo, obklady atď. Lepí soklové lišty, drevotrieskové a drevovláknité 
dosky, sadrokartón, korkové dosky, drevené, kobercové alebo kovové lišty a poly-
styrén k betónu, murivu a ďalším bežným stavebným materiálom. Nie je vhodné 
na lepenie zrkadiel, PE, PP. Nutné odvetrať.

teChniCké údaje:
báza: syntetický kaučuk, rozpúšťadlo
Farba: béžová
Otvorený čas: cca 10 minút

PatteX suPer FiX Pl50 
Univerzálne disperzné montážne lepidlo

50 g/20 ks i 40205

250 g/12 ks i 40210

400 g/12 ks i 40200

Univerzálne disperzné lepidlo nahradzujúce klince, skrutky a hmoždinky v interi-
éri. Lepí stenové i soklové lišty, dekoračné a izolačné panely, dlaždice a nástenné 
štíty, káblové kanály z PVC a pod. Vhodné na lepenie najmä týchto materiálov: 
polystyrén, drevo, kov, PVC, keramika, sklo, drevotrieska, korok. Nie je vhodné 
na lepenie PE, PP, teflónu a pod. Aspoň jeden lepený povrch musí byť nasiakavý. 
Vyhladzuje nerovnosti. Neobsahuje rozpúšťadlá. Po vytvrdení pretierateľný.

teChniCké údaje:
báza: disperzia
Farba: biela
Otvorený čas: cca 15 minút

ONE FOR ALL Power fix PL 50 Power fix PL 60 Power fix PL 600 Power fix Total Extrem

Okamžitá priľnavosť   

Bez rozpúšťadiel   

Interiéry     

Exteriéry    

Nasiakavý x nenasiakavý materiál     

Nasiakavý x nenasiakavý materiál     

Nasiakavý x nenasiakavý materiál    

Vlhké materiály   

Vodovzdorný    

Elastický   

Zrkadlá  

Polystyrén    

Možnosť použitia od + 5 °C + 10 °C + 5 °C - 10 °C + 5 °C

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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440 g 203036

PatteX FiX eXtreMe tOtal
Pl 70 polymérové montážne lepidlo s vysokou pevnosťou

Pattex Fix Extreme Total je profesionálne montážne lepidlo na báze polyméru
s mimoriadne silnou počiatočnou priľnavosťou (až 350 kg/m²). Je vhodné na 
lepenie a fixovanie širokého spektra stavebných materiálov v interiéri i exteriéri. 
Pattex FIX Extreme Total je odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 
Pattex Fix Extreme Total spoľahlivo lepí a fixuje ťažké nasiakavé i nenasiakavé ma-
teriály – kovové a sklenené panely, tehly, zrkadlá, keramiku, kameň, sadrokartóno-
vé dosky, lakované a natierané povrchy. Je vhodný i na lepenie vlhkých materiálov 
a umožňuje i lepenie pod vodou. Vďaka svojej vysokej počiatočnej priľnavosti je 
vhodný na lepenie podlahových a soklových líšt.

teChniCké údaje:
báza: syntetický kaučuk, rozpúšťadlo
Farba: biela
Otvorený čas: cca 15 minút

PatteX eXPress FiX Pl600
Neoprénové montážne lepidlo s okamžitou pevnosťou

375 g 71176

Neoprénové montážne lepidlo s okamžitou priľnavosťou umožňujúce lepenie bez 
fixácie. Nahradzuje klince, skrutky a hmoždinky. Využiteľné pre nasiakavé i nena-
siakavé materiály, pre exteriér i interiér. Vhodné na lepenie predovšetkým týchto 
materiálov: drevo, tehla, kamenina, betón, tvrdené dosky, sadrokartón, drevotries-
kové a drevovláknité dosky, preglejka, kameň, MDF, PVC a ostatné plasty. Nie je 
vhodné na lepenie zrkadiel, PE, PP, PT FE a polystyrénu. Odoláva vode i teplot-
ným výkyvom. Lepí bez odvetrania.

teChniCké údaje:
báza: kaučuk, rozpúšťadlo
Farba: béžová
Otvorený čas: cca 10 minút

C H É M I A

Montážne lepidlá 
Pattex, Ceresit

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR
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C H É M I A

silikóny, tmely
a peny Ceresit

Ceresit Cs 7 akrylátOVÝ tMel standard
Akrylový tmel

Biely 280 ml i 180473

Disperzný tesniaci tmel na vyplnenie škár a prasklín v interiéri i v exteriéri. Na vy-
plnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, na vyplňovanie škár medzi prvkami 
z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou tam, kde bežné škárovacie 
hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, 
pórovitým a nasiakavým materiálom. Použitie sa odporúča na vyplnenie škár 
medzi rámami a izolačnými doskami pri zatepľovaní budov. Zaschnutý tmel je 
možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať. Nepoužívajte na vypĺňanie 
dilatačných škár a v miestach trvale zaťažených vlhkosťou.

Ceresit Cs 11 aCryl
Akrylový tmel

Biely 300 ml 131298

Disperzný tesniaci tmel na vyplnenie škár a prasklín v interiéri i v exteriéri. Vysoko 
kvalitný. Na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, na vyplňovanie škár 
medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou tam, kde bežné 
škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Má vysokú prídržnosť ku všetkým 
vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napr. pórobetón, sadra, 
pieskovec, drevotriesky, sadrokartón, prípadne maliarske nátery a farby, kera-
mické obklady a polystyrén. Zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť 
alebo prestierkovať. Nepoužívajte na vypĺňanie dilatačných škár a v miestach 
trvale zaťažených vlhkosťou.

Ceresit Cs 9 sanitárny silikón štandard
Tesniaci acetátový tmel

Transparentný 280 ml  204701

Biely 280 ml i 214285

Ceresit CS 9 je jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne použitie
v interiéri i v exteriéri. Ceresit CS 9 je vhodný predovšetkým na miesta so zvýše-
nou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne a pod. Ceresit CS 9 má dobrú prídržnosť 
ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným povrchom, eloxovanému hliníku, a to 
bez nutnosti penetrácie. Nepoužívajte CS 9 na tmelenie škár obkladov a dlažby 
z prírodného kameňa (napr. mramor, granit). V tomto prípade zvoľte špeciálny 
silikón na prírodný kameň.

teChniCké údaje:
báza: acetoxy silikón
Farba: biely, transparentný
Max. rozťažnosť: 170 %

teChniCké údaje:
báza: akrylová disperzia
Farba: biely
Max. rozťažnosť: 10 %

teChniCké údaje:
báza: akrylová disperzia 
Farba: biely
Max. rozťažnosť: 40 %

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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C H É M I A

silikóny, tmely
a peny Ceresit

Ceresit Cs 25 sanitary
Sanitárny silikón

Tesniaci acetátový tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami 
v interiéri i v exteriéri. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty 
vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do 
oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, bal-
kóny, terasy a pod. Nová receptúra sanitárneho silikónu CS 25 MicroProtect obsahuje 
trojnásobné množstvo protiplesňových prísad a zaručuje v miestach, kde sa na povrchu 
škár môže držať voda, dlhodobú ochranu proti vzniku plesní a ich pôsobeniu. Materiál 
má vynikajúcu prídržnosť k suchým i nenasiakavým podkladom ako: sklo, keramika, 
porcelán, pórovina, email a pod. Nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu 
a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii.

Transparentný 280 ml 131311

Biely 280 ml 132207

teChniCké údaje:
báza: acetoxy silikón
Farba: 22, pozri vzorkovník škárovacích hmôt a silikónov
Max. rozťažnosť: 70 %

Ceresit Cs 16 neutral
Neutrálny silikón

Transparentný 300 ml 131572

Jednozložkový neutrálny alcoxy silikónový tmel. Na utesňovanie spojovacích a dilatač-
ných spojov v stavebnom priemysle, utesňovanie spojov medzi sklom a nosnou kon-
štrukciou priemyslovej aplikácie ako utesňovací materiál, v automobilovom a lodnom 
priemysle, ako utesňovací materiál v elektrickom a elektronickom priemysle, tmelenie 
izolačných dvojskiel, tmelenie všetkých kritických materiálov. Produkt je mimoriadne 
odolný voči poveternostným vplyvom. Jednozložkový, neutrálny alkoxy silikón 
s vynikajúcou priľnavosťou k rôznym materiálom, ako sú sklo, dlaždice, keramika, 
smalt, kovy (hliník, zinok, meď atď.), impregnované, glazované alebo natreté drevo, 
plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (betón, omietka).

teChniCké údaje:
báza: alcoxy silikón
Farba: transparentná
Max. rozťažnosť: cca 200 %

Ceresit Cs 26 neutral
Neutrálny silikón pre vysoko namáhané spoje

Jednozložkový, neutrálny alkoxy silikón na lepenie zrkadiel. Na utesňovanie spo-
jovacích, dilatačných škár a utesňovanie spojov vystavených vysokej vlhkosti. Má 
vynikajúcu priľnavosť k rôznym materiálom, ako sú sklo, dlaždice, keramika, smalt, 
kovy (hliník, zinok, meď atď.), impregnované alebo natreté drevo, plasty (PVC, epo-
xidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (betón, omietka). Na profesionálne 
použitie. Produkt je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom.

teChniCké údaje:
báza: alcoxy
Farba: transparentná
Max. rozťažnosť: 250 % Transparentný 300 ml 131574

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR
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Ceresit Cs 8 uniVerZálnÍ silikOn standard
Jednozložkový acetoxy silikónový tesniaci tmel na univerzálne použitie

Ceresit FusiOn
NOVINKA – neutrálny silikón novej generácie

Ceresit CS 8 je jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne použitie
v interiéri i v exteriéri. CS 8 má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, 
glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku a pod., a to bez 
nutnosti penetrácie. Vytvrdený tmel je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom 
a mnohým chemikáliám a má výbornú dlhodobú ochranu proti poveternostným 
vplyvom (UV žiarenie, dážď, ozón, soľ a pod.). Nepoužívajte CS 8 na lepenie zrka-
diel a akvárií a na tmelenie škár obkladov a dlažieb z prírodného kameňa (napr. 
mramor, granit). V tomto prípade zvoľte špeciálny silikón na prírodný kameň. 
Nepoužívajte CS 8 na polyetylén a PTFE (Teflon®).

Jednozložkový neutrálny silikón Ceresit Fusion je vhodný pre interiér i exteriér,  
na utesňovanie pripojovacích a dilatačných škár v stavebníctve a priemysle.
Vhodný aj pri výrobe okien, dverí.

VlastnOsti:
	veľmi dobrá priľnavosť na väčšinu (i kritických) materiálov,
	vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu,
	rýchle vytvrdenie 2–3 mm/24 h,
	nie je zdraviu škodlivý,
	výborná spracovateľnosť,
	po vytvrdení je odolný voči znečisteniu (nelepivý povrch).

teChniCké údaje:
báza: acetoxy silikón
Farba: biela, transparentná
Max. rozťažnosť: cca 170 %

teChniCké údaje:
Farba: biela, sivá, transparentná

Transparentný 280 ml 214286

Biely 280 ml 204702

Transparentný i 311790

Biely 311788

Sivý i 311791

Ceresit Cs 23 Glass
Silikón na sklo a akváriá

Silikónový polymérový, jednozložkový acetátový silikónový tmel. Na široké spek-
trum aplikácií. Tento produkt v sebe spojuje vynikajúcu odolnosť voči starnutiu, 
zmršťovaniu a praskaniu s farebnou stálosťou. Je vhodný na osadzovanie skla 
v hliníkových rámoch, konštrukčné a stavebné škáry, utesňovanie okien a dverí, 
všestranné použitie pre sklenárov, utesňovanie akvárií, dobrá priľnavosť k rôznym 
nenasiakavým materiálom, ako sú sklo, glazované keramické dlaždice, hliník 
a kov. Produkt neobsahuje fungicídy.

Transparentný 300 ml 41121

teChniCké údaje:
báza: acetát
Farba: transparentná
Max. rozťažnosť: cca 170 %

C H É M I A

silikóny, tmely
a peny Ceresit
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Ceresit Cs 28 therMO resistant
Tepelne odolný tmel

Jednozložkový acetátový stabilný a elastický tmel v rozsahu teplôt od –65 °C do 
+260 °C. Na tesniace a lepiace aplikácie vystavené vysokým teplotám, tesnenie 
medzi kovovými dielmi, tesnenie v čerpadlách a motoroch, utesňovanie spojov 
vystavených dlhodobo zvýšeným teplotám, ako je to pri peciach a komínových 
konštrukciách. Produkt je krátkodobo odolný až do teploty +315 °C a vykazuje 
dobrú priľnavosť voči čistému kovu, sklu, väčšine neolejovitých drevín, silikónovej 
živici, vytvrdenej silikónovej gume, keramike, prírodným a syntetickým vláknam 
a voči mnohým lakovaným a plastovým povrchom.

Červený 300 ml i 154030

teChniCké údaje:
báza: modifikovaný bitúmen
Farba: červená
Max. rozťažnosť: cca 115 %

C H É M I A

silikóny, tmely
a peny Ceresit

Ceresit Cs 38 heat resistant
Kachliarsky tmel

Jednozložkový tmel na anorganickej báze so špeciálnymi zahusťovacími prísa-
dami, odolávajúci teplotám až do 1 200 °C. Na opravy prasklín v kachliach, 
utesnenie škár vystavených priamemu plameňu, utesnenie a uloženie žiaruvzdor-
ných tehál, upevnenie ohňovzdorných panelov, odťahy dymu a dymovody, zatme-
lenie a spoje pre: kachle, varné kotly, pece, komíny a grily, výfukové rúry.

Čierny 300 ml i 154028

teChniCké údaje:
báza: anorganická
Farba: čierna

Ceresit Cs 27 bituMen
Bitúmenový strešný tmel

Čierny 300 ml i 154029

Plastoelastická tesniaca hmota na báze polymérov a bitúmenu. Na lepenie a opra-
vy rôznych povrchov, ako sú bitúmenové povrchy, izolačné dosky, plast, betón 
atď. Priľnavosť produktu je dobrá i pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. 
Produkt je mimoriadne vhodný na opravy striech, drenážnych prvkov, komínov 
atď. Tesniacu hmotu je možné použiť aj pri stavbe skleníkov, na utesňovanie zá-
kladov a na iné podzemné izolácie. Vytvrdená tesniaca hmota je odolná voči UV 
žiareniu, trvalej vlhkosti a povrchovému treniu a tlaku.

teChniCké údaje:
báza: modifikovaný bitúmen
Farba: čierna
čas zavädnutia: 30 min

i Na objednávku
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C H É M I A

silikóny, tmely
a peny Ceresit

White teQ rúrkOVá a PištOľOVá
Jednozložková pena WhiteTeq

WhiteTeq je nová generácia bielej polymérnej peny na báze purifikovaných 
a koncentrovaných zložiek. WhiteTeq technológia umožňuje najvyššiu efektivitu 
vytvrdenia peny a dáva pene jej charakteristickú ľadovo bielu farbu, extra jemnú 
bunkovú štruktúru a až 10-krát vyššiu odolnosť voči UV žiareniu. Vytvrdená pena 
vyniká vysokou tepelnou vodivosťou (až do 0,032 W/mK) a zvukovou izoláciou 
(63 dB). WhiteTeq technológia podporuje nízkoexpanzné parametre pre maximálnu 
ochranu pred deformáciou a o 25 % vyššiu flexibilitu. Tieto parametre zaisťujú 
dlhodobú izoláciu i pri maximálnom namáhaní v dôsledku zmeny teploty. Kvalitná 
štruktúra a mechanická odolnosť z nej činia ideálny produkt pre náročné izolácie 
v interiéri i v exteriéri. Pena má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, 
ako sú drevo, betón, kameň, kov atď. Výťažnosť vytvrdenej peny značne závisí 
od pracovných podmienok – teploty, vlhkosti vzduchu, veľkosti priestoru na expanziu 
atď. Pri mínusových teplotách je expanzia peny nižšia a čas vytvrdzovania dlhší.

VlastnOsti:
	vynikajúca štruktúra,
	o 25 % vyššia flexibilita,*
	až dvakrát nižšia expanzia,*
	o 20 % vyššia tepelná izolácia,*
	o 50 % vyššia zvuková izolácia,*
	montáž okenných a dverných rámov,
	montáž vnútorných zárubní,
	utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch,
	vytváranie protihlukových zábran,
	izolovanie stenových panelov a strešných tašiek,
	vyplňovanie dutín a mnoho ďalších.
* vs. štandardná konvenčná technológia Henkel PU peny

Rúrková 237877

Pištoľová 237878

Jednotná bunková štruktúra 

Vysoká odolnosť voči UV žiareniu

Ľadovo biela farba

Ľadovo biela farba

teChniCké údaje:
hustota: 19–21 kg/m3. 
nelepivý povrch: 7–10 min. 
čas vytvrdenia: 35–45 min. 
expanzia: < 50 %.
Vyvíjaný tlak: < 3 kPa.
rozmerová stabilita: < +/- 5 %. 
Maximálna šírka škáry: 5 cm. 
Pevnosť v ťahu: 80 kPa. 
schopnosť dilatácie: > 25 %. 
trieda odolnosti voči ohňu: F. 
Zvuková izolácia: 63 dB.
Výťažnosť balenia: 750 ml: cca. 40 l.

Rúrková MEGA 64, 750 ml 131312

Pištoľová MEGA 70, 870 ml i 294457 

MeGa 64, MeGa 70
Polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou

Jednozložková polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou. Na montáž okenných 
a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštruk-
ciách a izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňovanie dutín 
okolo potrubia, vyplňovanie a izolovanie stenových panelov, strešných krytín 
– tašiek atď. Je jednoducho použiteľná a ľahko sa nanáša. Špeciálna receptúra 
a špeciálna tryska aplikátora zvyšujú využiteľnosť peny.

teChniCké údaje:
čas zavädnutia: 5–9 minút
Výdatnosť balenia (MeGa 64): až 50 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní 
Výdatnosť balenia (MeGa 70): až 57 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní 
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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Ceresit ts 100
Čistič PUR peny

Na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikačnej pištole. Čis-
tenie aplikačnej pištole je nevyhnutné, pokiaľ sa počas použitia pištole vyskytli 
problémy, pištoľ nebola použitá viac než 1 mesiac alebo po odstránení nádoby 
z pištole bez nahradenia novou nádobou. Odporúča sa pištoľ pravidelne čistiť 
každé 2–3 mesiace používania. Tak bude zaručená dlhodobá životnosť a výkon 
pištole.

teChniCké údaje:
balenie: 500 ml dóza
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C Ceresit PU – profi čistič 500 ml 41105

Ceresit ts 61, Ceresit ts 62 PrO
Jednozložková polyuretánová „letná“ pena

Na montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov 
v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvuku odolných 
clôn, vyplňovanie medzier okolo potrubia, fixácia a izolovanie stenových panelov, 
strešných tašiek a pod.

Rúrková 500 ml i 41150

Rúrková 750 ml 131575

Pištoľová 750 ml 154026

teChniCké údaje:
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní

Ceresit ts 51, Ceresit ts 52 PrO
Jednozložková polyuretánová „zimná“ pena

Na montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov 
v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvuku odolných 
clôn, vyplňovanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, 
strešných tašiek, atď. Pri mínusových teplotách sa čas vytvrdzovania predlžuje 
v závislosti od teplôt.

Rúrková 750 ml i 154024

Pištoľová 750 ml i 154027

teChniCké údaje:
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty 
aplikačná teplota: od -10 °C do +20 °C 
čas vytvrdzovania Ceresit ts 51:
cca 1,5–12 hod podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii
čas vytvrdzovania Ceresit tsd 52 PrO:
cca 1,5–10 hod. podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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teChniCké údaje:
čas zavädnutia: 7–16 minút
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní

Ceresit ts 63 lOW eXPansiOn
Nízkoexpanzná pištoľová PUR pena

Pištoľová 750 ml 41153

Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová montážna PUR pena. Určená na montáž
zárubní, parapetov, prahov a okenných rámov. Vysoká tepelná a akustická izolácia
a skvelá priľnavosť k väčšine typov materiálov. Presné dávkovanie a veľmi dobré 
plniace schopnosti.

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch
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C H É M I A

Chemické kotvy
Pattex

PatteX CF 850
Chemická kotva polyester

Kartuša 165 ml  113033

Kartuša 300 ml  41170

Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie. Funguje pri plných 
i dutých materiáloch a všade tam, kde nie je možné použiť hmoždinky. Určená na 
ukotvenie v kameni, betóne, pórobetóne a ľahčenom betóne, do plných i diero-
vaných tehál. Neodporúča sa na mokré a vodou zaplnené otvory. Nevhodná pre 
polystyrén. Aplikácia od +5 °C.

UKOTVENIE K BETÓNU / PEVNEJ STENE (mm)

ø tyče / 
skrutky

ø otvoru hĺbka otvoru

M8 10 80

M10 12 90

M12 14 100

UKOTVENIE K DUTÝM TEHLÁM (mm)

ø tyče / 
skrutky

ø otvoru hĺbka otvoru ø sieťka

M8 10 80 13 x 100

M10 12 90 15 x 100

M12 14 100 15 x 100

UKOTVENÍ K BETONU / PEVNÉ ZDI (mm)

ø tyče / 
skrutky

ø otvoru hĺbka otvoru

M8 10 90

M10 12 110

M12 14 125

UKOTVENÍ K DUTÝM CIHLÁM (mm)
ø tyče / 
skrutky

ø otvoru hĺbka otvoru ø sieťka

M8 14 105 13 x 100
M10 16 105 13 x 100

PatteX CF 920
Chemická kotva

Kartuša 280 ml i 71205

Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie. Funguje pri plných 
i dutých materiáloch a všade tam, kde nie je možné použiť hmoždinky. Určená na 
ukotvenie v kameni, betóne, plných i dierovaných tehlách, pórobetóne a ľahčenom 
betóne, do plných i dierovaných tehál. Použiteľná aj ako zapravovacia alebo lepiaca 
malta na betónové komponenty. Vhodná i na mokré povrchy, trvale vodotesná 
(tvrdne pod vodou). Aplikácia od -5 °C.

Pattex chemické kotvy CF850 CF920

Betón áno áno

Kameň áno áno

Dutá tehla áno áno

Certifikácia ETA ETA

Aplikácia pod vodou nie áno

Mokré a vodou zaplnené otvory nie áno

Možná záťaž + ++

Chemická odolnosť + +++

Zmršťovanie približne 1 % približne 0,6 %

Styrén nie nie

Čas vytvrdenia rýchly rýchly

Metóda vŕtania príklep / bez príklepu príklep / bez príklepu

Maximálna medzera vŕtanej diery až do 2 mm až do 2 mm

Začiatok vytvrdzovania/čas spracovateľnosti

Teplota CF850 CF900
-5 °C 90 minút
0 °C 45 minút
5 °C 25 minút 25 minút
10 °C 15 minút 15 minút
20 °C 6 minút 6 minút
30 °C 4 minúty 4 minúty
35 °C 2 minúty 2 minúty

Koniec vytvrdzovania/minimálny čas pred zaťažením

Teplota CF850 CF900
0 °C 180 minút
5 °C 120 minút 120 minút
10 °C 80 minút 80 minút
20 °C 45 minút 45 minút
30 °C 25 minút 25 minút
35 °C 20 minút 20 minút

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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Príslušenstvo k chemickým 
kotvám Pattex

Zmiešavač  71175

Sitko na aplikáciu do dierovaného 
materiálu 13 x 100 mm

 71208

Sitko na aplikáciu do dierovaného 
materiálu 15 x 100 mm

 71207

Príslušenstvo k chemickým kotvám

návod na použitie – dierovaný materiál

1. Vyvŕtajte otvor
(bez pomoci príklepu!!!).

6. Vyplňte otvor smerom 
od dna nahor kotviacou 
maltou.

2. Otvor riadne vyčistite 
pomocou kefy a pumpičky 
(minimálne dvakrát opakujte).

7. Otáčavým pohybom 
natočte kotviaci prvok 
(závitovú tyč, svorník atď.).

3. Vložte do otvoru sitko 
na chemickú kotvu.

8. Nechajte maltu 
vytvrdiť min. 45 min.

4. Po odskrutkovaní uzáveru 
odrežte vršok a naskrutkujte 
statický zmiešavač.

9. Upevnite kotvený 
prvok a dotiahnite 
uťahovacím momentom.

5. Vytlačte prvých
cca 10–15 cm neprefarbenej 
zmesi (správna farba je sivá).

návod na použitie – plný materiál

1. Vyvŕtajte otvor
(bez pomoci príklepu!!!).

6. Otáčavým pohybom 
natočte kotviaci prvok 
(závitovú tyč, svorník atď.).

2. Otvor riadne vyčistite 
pomocou kefy a pumpičky 
(minimálne štyrikrát opakujte).

7. Skontrolujte správnu 
polohu kotviaceho 
prvku v otvore.

3. Po odskrutkovaní uzáveru
odrežte vršok a naskrutkujte 
statický zmiešavač.

8. Nechajte maltu 
vytvrdiť min. 45 min.

4. Vytlačte prvých
cca 10–15 cm neprefarbenej
zmesi (správna farba je sivá).

9. Upevnite kotvený prvok 
a dotiahnite uťahovacím 
momentom.

5. Vyplňte otvor smerom 
od dna nahor kotviacou 
maltou.

 12345 Tovar je na sklade v ČR
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lepidlá 
den braven

MaMut Glue

Mamut Glue 290 ml 113030

Jednozložkové lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne 
vysokou počiatočnou prídržnosťou až 500 kg/m2. Špeciálne vyvinuté na lepe-
nie bez nutnej fixácie spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej 
vlhkosti, vytvára vysokopevnostný, elastický spoj.

VlastnOsti:
	okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu,
	bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov,
	rýchlo vytvrdzujúca, bez zápachu,
	trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodovzdorný spoj), poveternostným vplyvom,
	odolný voči plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim prostriedkom.

teChniCké údaje:
báza: MS polymér
Farba: biela

teChniCké údaje:
báza: MS polymér
Farba: transparentný Mamut Glue CRYSTAL 290 ml 249783

MaMut Glue Crystal

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné všade tam, kde sa vyžaduje 
transparentný spoj. Vhodné na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako sú 
antikoro, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, 
XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a i. Lepi-
dlo je trvale pružné, vodovzdorné, neobsahuje rozpúšťadlá.

POWer kleber (Pu lePidlO d4)

POWER KLEBER (PU lepidlo D4) 300 ml 113032

Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, 
betónu, sadrokartónu, kobercov (plsť, textil a pod.). Po vytvrdení možno brúsiť 
a pretierať. Tlmí hluk a vibrácie, ľahko napeňuje a vyplňuje nerovnosti. Nie je 
agresívne k podkladu, odoláva bežným chemikáliám a poveternostným vplyvom. 
Je vhodné aj na lepenie konštrukčných vodotesných spojov v interiéri a exteriéri 
(altány, ploty, obloženie, člny, podlahy a i.). Lepenie lakovaných a nenasiakavých 
povrchov. Na fixáciu políc, dosák, schodníc alebo parapetov. Nahradzuje klince, 
skrutky a nity.

teChniCké údaje:
báze: polyuretán
Farba: krémová

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch 12345 Tovar je na sklade v ČR
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Chemická kotva a peny
den braven

Chemická kotva 280 ml 262851

CheMiCká kOtVa
Vinylester SF

Kotva na báze vinylesterovej živice so slabým zápachom je vysokovýkonný, rýchlo 
vytvrdzujúci dvojzložkový chemicky kotviaci systém. Kotva pracuje na základe 
vysokej reaktivity nenasýtených vinylesterových živíc v metakrylátových monome-
roch. Pri aplikácii táto hybridná živica vytvorí v jedinom okamihu efektívny, pevný 
a chemicky odolný spoj.

VlastnOsti:
	okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná,
	skrátený vytvrdzovací čas – krátky čas tuhnutia,
	nehorľavá,
	veľmi slabý zápach.

2K pena 400 ml 262030 

rÝChlOMOntáŽna 2k Pena

Na rýchle kotvenie veľkých ťažkých rámov, napr. výkladov. Vynikajúca aj pri mon-
táži obložkových zárubní, vďaka rýchlosti tuhnutia je mimoriadne efektívna. Vytvr-
dzuje chemickou reakciou dvoch zložiek – plechovku peny je nutné najneskôr do 
8 minút vypeniť!  

rezateľná je už po cca 20 minútach od aplikácie. Má pravidelnú štruktúru bez 
defektov a dier. Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1.

VlastnOsti:
	extrémne rýchle vytvrdenie bez ohľadu na veľkosť vyplňovanej dutiny,
	vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom,
	výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti,
	bez druhej expanzie.

Rúrková pena 750 ml 262845

Pištoľová pena 750 ml 262846

nÍZkOeXPanZná Pena

rúrková pena: Jednozložková, multipozičná, montážna a konštrukčná polyure- 
tánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavky maximálnej výťažnosti pri malej 
expanzii s možnosťou použitia za teplôt až do +35 °C. Na vyplňovanie škár, mon-
táž okenných a dverných rámov, obložkových zárubní.

Pištoľová pena: Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia
a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, scho-
diskové podstupnice, prahy a pod.). Je vhodná i na bežné vyplňovanie škár pri 
montáži okenných rámov a dverných zárubní a i. EXPANSION

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch
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Extrémne pevný spoj!
Na všetky druhy dreva.
Extrémne pevný spoj!

POWER
KLEBER

Vonkajšie
aj vnútorné použitie

Brúsiteľný

Vodeodolný

Pretierateľný

C H É M I A

lepidlá 
den braven
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Rúrková pena 500 ml i 262848

Rúrková pena 750 ml 262847

Pištoľová pena 750 ml 262849

MOntáŽna Pena

Montážna pena: Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie 
dutín medzi murovanými priečkami a stropom. Výborná tepelná izolácia v okolí po-
múrnic striech. Vysoká priľnavosť k betónu, murivu, drevu, polystyrénu, PVC a pod.

Pištoľová pena: Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole.
Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, montážnych priestorov medzi 
panelmi, murovanými priečkami, priechodov elektrického vedenia. Vhodná i na 
zvukové izolácie

C H É M I A

Peny, čističe a čistiace obrúsky 
den braven

Čistič PUR peny 500 ml 262850

čistič Pur Peny

Na ľahké čistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdenou polyuretáno-
vou penou. Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištoľou na polyuretánovú 
penu.

Čistiace obrúsky 262031

čistiaCe Obrúsky
Extra účinné čistiace obrúsky

Na efektívne odstránenie nevytvrdenej PUR peny, silikónov, tmelov, väčšiny 
lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo pos-
triekaných povrchov. Odstraňuje aj zaschnuté nátery z nenasiakavých povrchov, 
max. do 24 hodín po aplikácii. Ideálne pre každú dielňu, servis, ale i kancelárie 
a domácnosť. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstiev z povrchov. Čistí 
rýchlo a zanecháva príjemnú sviežu vôňu. Obrúsky obsahujú pridaný vitamín E, 
ktorý prospieva pokožke na vašich rukách.

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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C H É M I A

silikóny, tmely a sekundové 
lepidlo den braven

Transparentný 310 ml 191291

Biely 310 ml i 191292

sanitárny silikón den braVen
Sanitárny silikón

Na škárovanie obkladov, sanitárnej „bielej“ keramiky (umývadlá, pisoáry, WC 
misy), smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Obsahuje účinné protiplesňové 
fungicídy. Trvale pružný, odolný voči plesniam, vode a UV žiareniu.

teChniCké údaje:
báza: 100% silikón – acetát
Farba: transparentný

brúsiteľnÝ tMel na dreVO

Jednozložkový, rýchloschnúci brúsiteľný tmel na lokálne a plošné opravy dreve-
ných spojov či povrchov pri stolárskych prácach, opravách okien, dverí, drevených 
držadiel pri zábradlí. Tmelenie škár a nerovností dreva. Po vytvrdení je brúsiteľný 
a opracovateľný ako bežné drevo. Do 4 mm hrúbky sa nanáša jednorazovo, nad 
4 mm je nutné úkon niekoľkokrát zopakovať s prestávkou na vyschnutie tmelu. 

VlastnOsti:
	vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom,
	nehorľavý, netoxický a zdravotne neškodný.

teChniCké údaje:
báza: vodná disperzia polymérov
riedenie: riediteľný vodou bez obmedzenia

Biela 250 ml  191294

Smrek 250 ml  191295

Borovica 250 ml  191296

Dub 250 ml  191297

Buk 250 ml  191298

Mahagón 250 ml  191299

VlastnOsti:
	transparentné,
	okamžitá priľnavosť,
	rýchle tuhnutie,
	extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja,
	odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám. LEP sekundové lepidlo 3 g  191276

sekundOVé lePidlO

Na kontaktné lepenie s veľmi rýchlym vytvrdzovacím účinkom. Lepenie tvrdého PVC, 
gumy, kovov, skla, profilov z APTK-EPDM na zasklievanie a vzájomné kombinácie týchto 
materiálov. Lepenie „O“ krúžkov z gumového tesnenia a pod. Veľmi vysoká pevnosť 
lepeného spoja v ťahu: 250 kg/cm2.

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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Sprej 500 ml 301656

Tlaková nádoba 17 kg 301657 

kOntaktné lePidlO PerdiX 

Kontaktné lepidlo s dobrou tepelnou odolnosťou, vhodné na lepenie rôznych 
materiálov s drevom, kovmi a niektorými tvrdými plastmi. Vďaka svojej lepivosti je 
lepidlo vhodné na lepenie peny, textílií, vláknitých materiálov, poréznych i neporéz-
nych materiálov. Lepidlo nie je vhodné na lepenie mäkčených vinylov, ohybných 
plastov, expandovaného a extrudovaného polystyrénu, PP a PE.

ručnÝ čistič lePidiel

Odstraňuje separačnú zmes a zvyšky lepidla. Napomáha zladiť lesk frézovanej 
hrany s leskom dielcov. Určené na manuálne čistenie povrchov strojov, nanáša-
cích zariadení od zvyškov tavných lepidiel a zložitých nečistôt.

Sprej 750 ml 328434 

Fľaša 1 l 328435 

Kanister 5 l 328437 

Kanister 10 l i 328447 

C H É M I A

Perdix

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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C H É M I A

lepidlá 3M

1000-nF sCOtCh Weld FialOVé
Disperzné lepidlo s rýchlosťou rozpúšťadlového lepidla

Lepidlo na vodnej báze. Spojuje v sebe výhody kontaktných lepidiel a má vlast-
nosti disperzie. Vhodné na plošné lepenie rôznych materiálov v odbore stolárstva, 
čalúnnictva a priemyslových aplikácií (drevo, drevotrieska, koža, pena, textil).

Výhody:
	lepí veľmi rýchlo (cca 1 minúta odvetrania),
	aplikácia valčekom, štetcom, nástrekom,
	možnosť nanesenia len na jednu lepenú stranu,
	vysoký obsah sušiny 48 %,
	teplotná odolnosť 105 °C.

Transparentné 3,8 l i 238078

Fialové 3,8 l i 245114

400 ml 212847

sPrej 20 
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo v spreji pre drevospracujúci priemysel

Vysoko pevné, rýchlo priľnavé lepidlo, vytvára odolné a trvalé spoje v oblasti 
drevospracujúcich a iných aplikácií. Ideálne na lepenie laminátov, dyhy a radu 
ďalších materiálov drevospracujúceho priemyslu.

Výhody: 
	jednoduchá manipulácia,
	vysoká výťažnosť,
	aplikácia bez štetca, valčeka či špachtle.

400 ml i 215028

sPrej 24 
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo v spreji na penové materiály a textílie

Rýchlo priľnavé lepidlo, spojuje penový materiál s kovmi, drevom a radom ďalších 
substrátov. Ideálne na čalúnnické aplikácie.

Výhody: 
	jednoduchá manipulácia,
	vysoká výťažnosť,
	aplikácia bez štetca, valčeka či špachtle.

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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C H É M I A

lepidlá 3M

400 ml i 215029

sPrej 27 
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo v spreji na všeobecné použitie

Všestranné lepidlo ideálne na lepenie papiera, lepenky, tkanín, mäkkých pien, 
polystyrénových pien a rad ďalších ľahkých materiálov.

Výhody: 
	jednoduchá manipulácia,
	vysoká výťažnosť,
	aplikácia bez štetca, valčeka či špachtle.

94 Ca kOntaktné rOZPúšťadlOVé lePidlO 
Rozpúšťadlové kontaktné lepidlo v tlakovej nádobe

Tlaková nádoba, 17 kg 212832

Tl. nádoba + hadica + aplikačná pištoľ 213182

Vysoká výťažnosť, rýchlosť aplikácie. Vďaka uzavretému systému je lepidlo do 
posledných zvyškov v rovnakej kvalite a nepodlieha odvetrávaniu rozpúšťadla ako 
v plechových dózach.

Výhody:
	krátky čas odvetrania,
	vysoký obsah sušiny,
	transparentná farba lepidla,
	ekonomické balenie.

sCOtCh Weld 70 Cylinder
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo v tlakovej fľaši (tzv. cylinder)

Dóza 17 kg i 223677

Vysoká výťažnosť, rýchlosť aplikácie. Vďaka uzavretému systému je lepidlo
do posledných zvyškov v rovnakej kvalite a nepodlieha odvetrávaniu rozpúšťadla 
ako v plechových dózach. Ideálne na lepenie rôznych podkladov vrátane polysty-
rénu, laminátových dosák, izolácií, peny a tkaniny.

Výhody:
	krátky čas odvetrania,
	vysoký obsah sušiny,
	transparentná farba lepidla,
	ekonomické balenie.

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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C H É M I A

Príslušenstvo k tlakovým fľašiam

hadiCa k tlakOVej Fľaši
Hadica k tlakovej fľaši (cylindru) lepidiel

Kvalitná hadica k cylindrovému lepidlu. Súčasť aplikačného zariadenia.

1 ks 212874

aPlikačná PištOľ k tlakOVej Fľaši
Aplikačná pištoľ k tlakovej fľaši (cylindru)

Kvalitná aplikačná pištoľ. Súčasť aplikačného zariadenia.

1 ks 212875

 12345 Tovar je na sklade v ČR
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C H É M I A

Pásky 3M

duPľOVaCie Pásky
Obojstranne lepiaca páska

červená: vysoká okamžitá pevnosť. Nový spôsob dupľovania plošných 
materiálov DTDL. 
Zelená: vyššia hrúbka pásky určená na viac štruktúrované povrchy. Nový spôsob 
dupľovania plošných materiálov. Vďaka rýchlosti a okamžitej počiatočnej pevnosti 
šetrí čas a peniaze. Nanáša sa len na jednu stranu plošného spoja.

VÝhOdy OPrOti tradičnÝM kOntaktnÝM lePidláM:
	jednoduchá a rýchla aplikácia,
	výrazná úspora času,
	nanášanie len na jednu lepenú plochu,
	žiadny čas odvetrania – okamžitá manipulačná pevnosť,
	okamžitá možnosť lepený dielec ďalej spracovávať,
	ekologický variant lepenia,
	testované v laboratóriu 3M.

Príklady aplikácií dupľovacou páskou 3M

Zvitok 38 mm x 50 m x 0,21 mm, 
červená

231775

Zvitok 38 mm x 25 m x 0,21 mm, 
červená

260984

Zvitok 38 mm x 50 m x 0,265 mm, 
zelená

231776

Zvitok 38 mm x 25 m x 0,265 mm, 
zelená

i 260985

(aplikátor dupľovacej pásky nájdete na str. 14.41)

3M duCt taPe uniVerZálna
Textilná páska

Textilná páska, ktorá nezanecháva lepidlo. Vhodná na maskovanie, zakrývanie 
dielov proti prebrúseniu, rýchle opravy, utesňovanie, zväzovanie, pripevňovanie. 
Dobrá voľba pre dočasné opravy. Vodovzdorná a trhateľná rukou, popisovateľná.

Role 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm 245112

Technologický postup

1. oba lepené materiály očistíme 

4. přiložíme druhou část lepeného spoje 

2. aplikace tuplovací pásky buď ručně 
nebo pomocí aplikátoru

tlak pomocí válečku či jinou vhodnou 
metodou

3. sejmeme ochrannou vrstvu (liner)

6. spoj má okamžitou manipulační 

zpracovávat

väčšie formáty

zložitejšie formáty

kruhové a oválne formáty

formáty s výrezom

menšie formáty (police)

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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C H É M I A

Pásky 3M

3M Vhb ObOjstranná Páska 
Obojstranne lepiaca akrylová páska

Akrylová penová obojstranná páska VHB TM na spoľahlivé lepenie a utesnenie 
lepených spojov. Tieto obojstranne lepiace akrylové pásky ponúkajú unikátne 
vlastnosti, ktoré ich predurčujú ako alternatívu k tradičným mechanickým metó-
dam spojovania, ako sú skrutky, klince, zváranie, ale i alternatívu k lepidlám. Na 
rozdiel od tradičných obojstranných lepiacich pások sú VHB™ pásky tvorené 
100% akrylovým lepidlom, čiže ponúkajú celkom iné vlastnosti. Predovšetkým ide 
o silu lepeného spoja, odolnosť voči mechanickému namáhaniu, poveternostným 
vplyvom, chemickým látkam i ohňu.

Spoľahlivo lepí, tesní lepený spoj, pohlcuje vibrácie.

 Rozmer 19 mm x 1,5 m x 1 mm 245115

 Rozmer 19 mm x 13,7 m x 1 mm 212866 

dual-lOCk 
Samolepiace suché zipsy

Samolepiace suché zipsy Dual-Lock. Vďaka týmto suchým zipsom je možné veľmi 
jednoducho vytvoriť opakovane rozoberateľný spoj. Veľmi jednoduchá a čistá apli-
kácia. Vysoká počiatočná lepivosť. Balené v krabičke 2 x 5 m, 40 hlavičiek/cm2.

Zvitok 25 mm x 10 m x 5,8 mm, černá 223471

Zvitok 19 mm x 1,6 mm x 5 m 237684

Zvitok 19 mm x 1,6 mm x 10 m 237685

3M ZrkadlOVá Páska
Obojstranne lepiaca penová páska s PU nosičom

Vysoko kvalitná obojstranná páska určená na lepenie zrkadiel. Kvalitný a pevný 
PU nosič s vysokou súdržnosťou a kvalitné akrylové lepidlo zaistí bezpečný  
a dobre dilatujúci spoj s okamžitou pevnosťou bez nutnosti fixácie. Rýchle 
a 100% riešenie.

 12345 Tovar je na sklade v ČR
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C H É M I A

Pásky 3M

Základná MaskOVaCia PaPierOVá Páska 

Zvitok 19 mm x 50 m x 0,12 mm 245110

Zvitok 50 mm x 50 m x 0,12 mm 245111

3M™ základná papierová maskovacia páska 2120E je páska špičkovej kvality ur-
čená na maskovanie, pridržiavanie, spojovanie do zväzkov, utesňovanie. Podklad 
z krepového papiera zaručuje prispôsobivosť, takže páska zostáva celistvá i pri 
tvarovaní okolo rohov. Vďaka impregnovanému podkladu sa páska ľahko trhá 
rukou, pričom sa pozdĺžne nezatrháva. Kaučukové lepidlo zaručuje okamžitú priľ-
navosť. Prilepená páska pevne drží, takže odoláva odlepovaniu alebo zvinovaniu 
a obmedzuje nutnosť opráv. Špeciálna rubová úprava bráni odvíjaniu a zmenšuje 
objem odpadu. Páska je určená len na použitie v interiéri a nemala by byť vysta-
vovaná vonkajším poveternostným vplyvom alebo dlhšiemu pôsobeniu slnečného 
svetla, pretože potom by jej odlepenie mohlo byť veľmi zložité.

3M aPlikátOr duPľOVaCej Pásky

1 ks 231777

Špeciálny odvíjač na dupľovacie pásky s návinom 50 m.

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch 12345 Tovar je na sklade v ČR
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hraniFiX

Aerosólové kontaktné lepidlo možno použiť na lepenie nasiakavých i nenasiakavých 
materiálov, napr. PVC, ABS, drevo, textil, kovy atď. Obsah sušiny 38–42%. Vhodné na 
lepenie dreva, drevotrieskových dosák, MDF, DTD, polyuretánovej peny, laminátov, le-
penky, väčšiny plastov, ABS, hliníkových plechov a väčšiny kovov, podlahových krytín 
PVC a ďalších materiálov.
 
aPlikáCia:
Lepidlo naneste na obe lepené plochy. Povrch musí byť čistý, suchý a bez prachu. 
Aplikujte pri teplote 15–25 °C, zo vzdialenosti 15–25 cm od povrchu lepeného materi-
álu. Pri optimálnom nánose bude lepidlo na povrchu vytvárať povlak pripomínajúci pa-
vučinu, vyvarujte sa nánosu príliš silnej vrstvy, aby sa lepidlo nerozlievalo. Po nanesení 
vrstvy nechajte lepidlo cca 3 minúty odvetrať (lepidlo je na dotyk suché), po odparení 
rozpúšťadla priložte povrchy k sebe a silne pritlačte, prípadne zalisujte. Pri poréznych 
materiáloch je možné po odvetraní naniesť druhú vrstvu, ktorá zvýši pevnosť spoja. 
K baleniu 17 kg je nutné zakúpiť aplikačnú pištoľ s vysokotlakovou hadicou.

500 ml 234170 

17 kg i 254203 

17 kg industry i 276916 

Aplikačná pištoľ i 293630

Hadica i 293631

h–POlyMer

h–siliCOne MirrOr

jOWat 445.00 POlyChlOrOPrén 

Univerzálny lepiaci tmel na báze hybridného polyméru, vyznačujúci sa vysokou 
počiatočnou lepiacou silou. Dokonale priľne ku všetkým stavebným podkladom, 
dokonca i k vlhkým povrchom. H-polymer je vhodný na lepenie a tesnenie všet-
kých stavebných materiálov: prírodného kameňa, dreva, betónu, kovu, tehál, skla, 
keramiky, omietok, polyuretánu, umelej hmoty, drevotriesky a pod. Spoj je trvalý, 
odolný voči zmenám atmosférických podmienok a voči UV žiareniu.

Bezfarebný silikónový lepiaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel s neutrálnym systé-
mom vytvrdzovania. Je určený na pripevňovanie a lepenie zrkadiel a sklenenej 
mozaiky. Výborne priľne ku: sklu, surovému a lakovanému drevu, glazúre, tehle, 
betónu, plynobetónu, cementovej malte, sklenenému laminátu a kovu.

Kontaktné lepidlo na báze polychloroprénu na lepenie HPL, DTD a MDF dosiek.
Ďalej na lepenie gumy, filcu, umelej hmoty navzájom a na kov. Možno nanášať 
ručne stierkou, štetcom alebo valčekom a ďalej i striekaním.
Otvorený čas pri 20 °C 2–5 minút.

Kartuša 290 ml 305074 

Kartuša 310 ml 305073 

Plechovka 1 kg 113052

C H É M I A

hranipex

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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lePidlO COlOrjOint

Na spoje pracovných dosiek odporúča-
me používať špeciálne lepidlo ColorJoint,
ktoré je určené priamo na tieto účely. 
Tuba je 20 g a súčasťou balenia je aj 
aplikátor.

ColorJoint je vysokohodnotná, rýchlo 
reagujúca, elastická, jednokomponentná 
tesniaca a lepiaca hmota na báze MS 
polyméru.

ColorJoint vytvrdzuje takmer bez zmršte-
nia. Po vytvrdení je hmota trvalo odolná 
proti vode, vodou riediteľným čistiacim pro-
striedkom a aj slabým kyselinám a lúhom. 
Vykazuje dobrú odolnosť proti starnutiu, 
korózii a rozkladu, má fungicídne účinky. 

Aplikačná teplota od +5 do 35 °C. 
ColorJoint je po vytvrdení možné brúsiť 
a aj prelakovať bežnými lakmi a farbami. 
Hmota je bez zápachu a nemá korózne 
účinky. 

ColorJoint vykazuje dobrú odolnosť voči 
vode, alifatickým rozpúšťadlám, minerál-
nym olejom, tuku, zriedeným anorganic-
kým kyselinám a zásaditým látkam.

Zle odoláva aromatickým rozpúšťadlám, 
koncentrovaným kyselinám a chlórova-
ným uhľovodíkom.

POuŽitie a POstuP

Na utesnenie spojov kuchynských pra-
covných dosiek je potrebné:
 prekontrolovať presnosť spojovacej 

škáry pracovných dosiek, vystupujúce 
triesky obrúsiť, hranu na strane krycej 
fólie ľahko zraziť,

 tubu s tesniacou hmotou zaskrutkovať 
do priloženého aplikátora,

 bezprostredne pred zoskrutkovaním 
pracovných dosák klinčekom alebo 
akýmkoľvek špicatým hrotom preraziť 
uzáver na tube a naniesť na jednu 
stranu spojovacej škáry v blízkosti 
krycej fólie pravidelnú vrstvu (húsenku) 
tesniacej hmoty,

 pracovné dosky pritlačiť k sebe, 
vyrovnať ich, nasadiť kovanie a skrutky 
dotiahnuť,

 tesniacu hmotu vystupujúcu zo škáry 
odstrániť a pracovnú dosku v prípade, 
potreby očistiť handričkou, namoče-
nou v acetóne alebo nitroriedidlom.

Biela Krémová Svetlosivá Sivá
(bridlica)

Sivá (odtieň 
kameňa)

Hnedá 
(dub)

Hnedá Čierna

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch

C H É M I A

lepenie pracovných dosiek 

Biela 296111

Krémová 305232

Svetlosivá 305233

Sivá (bridlica) 296112

Sivá (odtieň kameňa) 305235

Hnedá 296109 

Hnedá (dub) 305234 

Čierna 296110

dOdaCÍ POriadOk COlOrjOint
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VOsky 

Mäkké vosky: na opravu rýh, dier, škra-
bancov a priehlbní. Na povrchy – drevo, 
dyha, lamino a fólia. Použitie len na málo 
namáhané časti povrchu (opravy v ploche). 
Menšia odolnosť voči mechanickej záťaži. 
Zmes zložená z minerálnych voskov, 
zafarbená zemitými a oxidovými farbami. 
Jednotlivé odtiene možno miešať.

tvrdé vosky: na opravy rýh, dier, škra-
bancov a priehlbní na ploche i na hranách. 
Na povrchy – drevo, dyha, lamino, fólia, 
umelá hmota. Použitie na namáhané časti 
povrchu (rohy, hrany, pracovné dosky 
atď.). Zmes zložená z minerálnych voskov, 
zafarbená zemitými a oxidovými farbami. 
Jednotlivé odtiene možno miešať tavením.

CZECH KÖNIG

Oprava lamina a fólií

Príprava povrchu pred opravou. 
Je nutné očistiť a odstrániť voľné časti.

Odstránenie prebytočného voskového tmelu pomocou 
plastovej špachtle.

Kolmé zrazenie hrany poškodeného miesta. Podfarbenie plochy poškodeného miesta, aby po nanese-
ní tmelu nebola vidno kontúra.

Fixácia lakom v príslušnom stupni lesku. Aplikovať 
z 30 cm. Nestriekať na vlhký podklad.

Výber viacerých odtieňov voskových tmelov, následné 
natavenie pomocou spájky. Tmely možno medzi sebou 
miešať.

1

4

2

5

3

6

C H É M I A

Opravné vosky a fixky
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súPraVy OPraVnÝCh VOskOV

Opravný vosk slúži na vyplnenie menších rýh, dier, škrabancov a priehlbní. Vhod- 
né na opravu rôznych povrchov – drevo, dyha, lamino, fólia. Použitie na málo 
alebo stredne namáhané povrchy.

VlastnOsti VÝrObku:
Mäkký, tyčinka 8 cm alebo v sérii 4 cm, tavný bod 74 °C.

Opravné vosky MÄKKÉ súprava 10 x 8 cm i 260989

Opravné vosky MÄKKÉ súprava 20 x 4 cm 260991 

Opravné vosky TVRDÉ súprava 10 x 8 cm i 260990

Opravné vosky TVRDÉ súprava 20 x 4 cm 260992
Ponúkame aj jednotlivé vosky ku všetkým dekorom EGGER a Bučina DDD.
Všetky vosky sú k dispozícii na sklade.

serVisná súPraVa na lakOVané POVrChy 

Základný servisný kufrík najmenšej veľkosti (20 x 5 x 17 cm) na opravy dier, škár, 
poškodených rohov a hrán drevených lakovaných alebo umelých povrchov.
Vhodný na opravy podláh, nábytku, kuchýň, schodníc, dverí, atď.…

serVisná súPraVa Obsahuje:
10 ks tvrdých voskov (4 cm),
1 ks plastový hoblík vrátane brusnej tkaniny a mikrotkaniny,
1 ks spájka na ceruzkové batérie vrátane 3 ks batérií,
1 ks brúsna a leštiaca mikrotkanina,
1 ks bavlnená handrička,
1 ks lakovaná fixka, hodvábny mat.

Odtiene: hruška, dub antik, dub svetlý, buk svetlý, mahagón hnedý, 
palisander svetlý, borovica, belavá, transparent, čisto biela, čierna.

Servisná súprava na lakované povrchy i 260994

serVisnÝ kuFOr na OPraVu nábytku a interiéru 
– čerVenÝ bOX WW+hW

Servisný kufor menšej veľkosti na opravy rýh, dier, škár, poškodených rohov, hrán 
a otlakov na povrchu.

serVisná súPraVa Obsahuje: 
20 ks mäkkých voskov (4 cm),
20 ks tvrdých voskov (4 cm),
1 ks plastová špachtľa na vosky 1 ks, 
plynová spájka,
1 ks brúsna tkanina hrubá,
1 ks brúsna tkanina jemná,
1 ks laková fixka so štetcovým hrotom – mat,
1 ks laková fixka so štetcovým hrotom – hodvábna mat.

Servisný kufor na opravu nábytku a interiéru
– ČERVENÝ BOX WW+HW 

i 260993

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku

C H É M I A

Opravné vosky a fixky
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PlastOVá šPaChtľa

Patentovaná špachtľa z hutného plastu na opracovanie voskových tmelov.

Plastová špachtľa 261003

sPájka

Ide o „hobby“ spájku na tavenie tvrdých voskových tmelov. Spájka je na ceruzkové 
batérie.

Plynová pájka 260995

VrChné OPraVné laky

Vhodné na prekrytie všetkých opráv. Používa sa na tenkovrstvový nástrek plôch. 
Zabraňuje vytvoreniu tzv. efektu „pomarančovej kôry“. Vhodný na drevo, plast 
a kov. Používať len na odmastené a suché povrchy.

VÝhOdy:
	netvorí mapy, nezapráši,
	vhodný do interiérov,
	pevný po 20 minútach,
	5 stupňov lesku.

Hlboký mat i 260996

Mat i 260997

Polomat i 260998

Pololesk i 260999

Lesk i 261000

CZECH KÖNIG

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku

C H É M I A

Opravné vosky a fixky
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lakOVá FiXka na hrany

Veľmi rýchla oprava farebnej nedokonalosti.
Opravy prebrusov už nalakovaných hrán, rohov a drobných škrabancov.

Použitie na všetky povrchy (drevo, PVC, kov). Ideálne na zatieranie škár, ktoré 
vznikajú pri zváraní plastových, fóliových, okenných profilov (odtiene Renolit, 
RAL, Hornschuch a Cova).

	Patentovaný spúšťací mechanizmus na uvoľnenie farbiva do hrotu
	dva náhradné hroty vo viečku
	pred použitím je nutné pretrepať

RAL 7035
kód i 260975

110 Orech stredný 
kód i 260955

159 Buk, smrekovec
kód i 260970

RAL 7040
kód i 260976

117 Čerešňa svetlá
kód i 260956

166 Wenge
kód i 260971

RAL 9003
kód i 260977

119 Hruška stredná 
kód i 260966

176 Javor svetlý
kód i 260972

RAL 9005
kód i 260978

141 Dub svetlý
kód i 260967

201 Breza
kód i 260973

RAL 9010
kód i 260979

156 Buk svetlý
kód i 260968

303 Dub rustikálny
kód i 260974

RAL 9016
kód i 260980

157 Dub tmavý bahenný 
kód i 260969

Poškodená 
hrana

Oprava poškodenej 
hrany

i Na objednávku

CZECH KÖNIG

C H É M I A

Opravné vosky
a fixky
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71194 HKS 12 COX

aPlikačné/VÝtlačné PištOle 

Typ Pre kartuše (ml) Balenie (ks) Kód sortimentu

Pištoľ 3v1 165, 280, 300, 420 1 i 41000

Pištoľ PROFI oranžová 165, 280, 300, 420 1 71194

Pištoľ NA PUR penu N1062 165, 280, 300, 420 1 191311

Výtlačné pištole sa používajú na vytlačovanie tmelov, akrylov z kartuší. Pištole na 
PUR penu sa používajú na aplikáciu pištoľových montážnych PUR pien a lepidiel.

teChniCké údaje:
balenie: 1 ks.

191311 Pištoľ NA PUR penu N1062

41000 Pištoľ 3v1

VlastnOsti:
	bez silikónu,
	uvoľňuje zhrdzavené časti,
	vytesňuje vlhkosť,
	chráni a konzervuje.

uniVerZálne MaZiVO Wd40

Je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant.

Univerzálne mazivo WD-40 250 ml 191293

C H É M I A

aplikačné pištole,
príslušenstvo

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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PrÍtlačnÝ Valček

Šírka prítlačnej plochy 7,5 cm 262856
Šírka prítlačnej plochy 19 cm, 
teleskopická rukoväť

262857teChniCké údaje:
balenie: 1 ks

aPlikátOr
Štandardný aplikátor

Štandardný aplikátor (alebo odvíjač) baliacich pások. Možno použiť aj pri dupľova-
cích páskach s návinom 25 m.

1 ks 262369

brúsne šPOnGie

4-stranná 60 102553

4-stranná 100 102554

4-stranná 220 102555

2-stranná 100 102556

2-stranná 220 102557

Pružný materiál na brúsenie a matovanie profilovaných povrchov. Je vyrobený 
z textílie impregnovanej brúsnymi materiálmi pomocou špeciálnych živíc. Vďaka 
svojej pružnosti je použiteľný i na ťažko dostupných miestach. Použitie na farby, 
laky, tmely, drevo, vynikajúce na jemné opracovanie povrchov.

teChniCké údaje:
balenie: 1 ks

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch 12345 Tovar je na sklade v ČR

C H É M I A

Príslušenstvo



Podpora: +420 596 223 450 14.50Chémia

tOP Olej

Pokiaľ si želáme, aby si drevo zachovalo svoje pozitívne vlastnosti, je dôležité, 
aby sme pri jeho ošetrení neuzavreli jeho póry. Rozhodne nie je jedinou vhodnou 
povrchovou úpravou za všetkých okolností lak, ako sme boli kedysi zvyknutí. 
Prírodné drevené povrchy je vhodné ošetriť prírodným voskom alebo olejom. Vašu 
pozornosť zamerajte na náš tip - Osmo Top olej, ktorý spojuje výhody prírodného 
oleja i vosku. Povrch, ktorý ním ošetríte, nie je náchylný na zašpinenie, odpudzuje 
vodu a je odolný voči domácim chemikáliám, ako aj škvrnám od vína, piva, koly, 
kávy, čaju alebo ovocnej šťavy. Samozrejme, že náter nie je zdraviu škodlivý a je 
vhodný i na ošetrenie detských hračiek. Je vyrobený na báze prírodných rastlin-
ných olejov a voskov, ako sú slnečnicový, sójový alebo bodliakový olej a karnaub-
ský vosk (z listov brazílskej palmy) či kandelilový vosk (z listov rastliny Euphorbia 
cerifera).

Natural 0,5l 285417 

dreVOsan

Impregnačný prípravok na ochranu stavebného dreva v interiéri i v exteriéri. 
Spoľahlivo chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami (drevomorka), 
hmyzom (červotoč, tesárik) i plesňami. Výrobok je určený predovšetkým na ošet-
rovanie dreva priamo na stavbe.

Číry 1l 262271

Zelený 1l 262267 

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch 12345 Tovar je na sklade v ČR

C H É M I A

Príslušenstvo
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hraniClean 01
Ručný čistič nábytkových dielcov

hraniClean 08
Ručný čistič určený na povrchy s vysokým leskom a ďalej na citlivé a tmavé povr- 
chy, ako napr. antracit alebo čierna perlička.

Fľaša 1 l 230963

Kanister 5 l 162293

Kanister 20 l i 181256

Sprej 200 ml i 312322

Sprej 600 ml 312323

Fľaša 1 l 287480

Kanister 5 l i 293792

Špeciálny čistiaci prostriedok Hraniclean 01 sa skladá z uhľovodíkov, alkoholu, 
neobsahuje agresívne rozpúšťadlá. Špeciálny prostriedok na čistenie plastov 
vyniká značnou čistiacou silou, rýchlym osychaním, odparovaním bez zvyškov 
a jemnou vôňou citrusov. Nezanecháva mastné stopy, čistí lepidlo, ceruzku  
i liehové fixky.

Čistí zvyšky tavného lepidla, ceruzku i liehovú fixku, výborne odstraňuje mastnotu, 
nezanecháva na ploche žiadnu stopu a ani neobsahuje agresívne rozpúšťadlá. Na 
čistenie použite čisté textilné alebo papierové utierky. Pomalšie sa odparuje. Pred 
použitím otestujte. Pri aplikácii odporúčame použiť rukavice.

Fľaša 1 l 113044

Kanister 5 l 113045

Kanister 30 l i 113046

ri 408
Ručný čistič nábytkových dielcov

Špeciálny čistiaci prostriedok RI 408 sa skladá z uhľovodíkov, alkoholu, neobsa-
huje aromatické látky a agresívne rozpúšťadlá. Špeciálny prostriedok na čistenie 
plastov vyniká značnou čistiacou silou, rýchlym osychaním, odparovaním bezo 
zvyšku a jemnou vôňou. Nezanecháva mastné stopy, čistí lepidlo, ceruzky i lieho-
vú fixku.

C H É M I A

čističe

 12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch  12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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ri 001
Separačný prostriedok LPZ/II

Kanister 10 l i 317908

Kanister 30 l i 259863

Nanesením špeciálneho separačného prostriedku sa zabráni tomu, aby sa vystu-
pujúce zvyšky lepidla spojovali s nábytkovým dielcom.

Kanister 10 l i 317909

Kanister 30 l i 153964

ri 006
Čistiaci prostriedok LP 163/93

Nanesením čistiaceho prostriedku pred súkennými kotúčmi sa odstráni predtým 
aplikovaný separačný prostriedok a voľné zvyšky lepidla. Ďalej se ochladí hrana 
lepenej škáry.

C H É M I A

čističe

ručnÝ čistič lePidiel

Odstraňuje separačnú zmes a zvyšky lepidla. Napomáha zladiť lesk frézovanej 
hrany s leskom dielcov. Určené na manuálne čistenie povrchov strojov, nanáša-
cích zariadení od zvyškov tavných lepidiel a zložitých nečistôt.

Sprej 750 ml 328434 

Fľaša 1 l 328435 

Kanister 5 l 328437 

Kanister 10 l i 328447 

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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Typ lepidla KS 611 KS 351 KS 224/2 KS 215 KS 217

Báza EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo bez plnidiel EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo

Forma dodania granulát granulát granulát granulát granulát

Balenie (kg) 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg, 25 kg

Technická data

Bod mäknutia cca 95 °C cca 110 °C cca 85 °C cca 110 °C cca 105 °C

Viskozita cca 35000 mPa.s/200 °C cca 140 000 mPa.s/ 180 °C cca 17 000 mPa.s/ 180 °C cca 180 000 mPa.s/ 180 °C
cca 100 000 mPa.s/ 180 °C
cca 55 000 mPa.s/ 200 °C

Tepelná odolnosť cca 80 °C cca 90 °C cca 75 °C cca 90 °C cca 90 °C

Pokyny na spracovanie

Odporúčaná teplota

V tavnej nádobe 160–190 °C 180–200 °C 120–140 °C 180–200 °C 180–200 °C

Na nanášacom valci 160 –190 °C 190–200 °C 120–140 °C 190–200 °C 190–200 °C

Čas nahrievania 10–15 min.* 10–15 min.* 10–15 min.* 10–15 min.* 10–15 min.*

Rýchlosť posuvu od 15 m/min.* od 12 m/min.* při 10 m/min.* od 12 m/min.* od 12 m/min.*

Vlastnosti  nízka viskozita
 nízka teplota pri spracovaní
 čisté zpracovanie
 veľmi dobrá zmáčavosť
 vytvára tesniacu škáru
 vysoká pevnosť spoja
 dovoľuje nízky posuv  

stroja

 stredná viskozita
 univerzálne tavné lepidlo
 veľmi dobrá tepelná 

stabilita
 okom neviditeľný pevný 

spoj
 vysoká tepelná odolnosť
 vysoká výdatnosť
 veľmi dobrá zmáčavosť

 nízka viskozita
 nízka aplikačná teplota
 rýchlo nátavné
 veľmi dobrá zmáčavosť
 vysoká výdatnosť
 lepenie hrán pri aplikácii 

lepidla priamo na hrano-
vaný materiál
 hranovací materiál: dyha, 

melamín, polyester, PVC*, 
ABS*, PP* do hrúbky cca 
1 mm*

 stredná viskozita
 dobre stekajúce
 univerzálne tavné lepidlo
 veľmi dobrá zmáčavosť
 vysoká pevnosť spoja
 vysoká tepelná odolnosť
 dobré vlastnosti pre 

priebežné spoje
 vhodné pre Softforming

 nízka viskozita
 predýhovateľné
 univerzálne tavné lepidlo
 vysoká výdatnosť
 veľmi dobrá zmáčavosť
 vysoká pevnosť spoja
 vysoká tepelná odolnosť
 vhodné najmä pre masív

Dostupné farby Natur 25 kg i 40233 Transparent 25 kg 40260 Natur 5 kg i 310524 Natur 5 kg i 310525 Natur 5 kg i 310526

Biela 25 kg i 182566 Biela 5 kg i 307390 Natur 25 kg 40237 Natur 25 kg 40230 Natur 25 kg 40231

Hnedá 25 kg i 182567 Biela 25 kg i 291409 Biela 5 kg i 310527

Čierna 25 kg i 182568 Biela 25 kg i 71202

Hnedá 5 kg i 294684

Hnedá 25 kg i 40292

C H É M I A

tavné lepidlá 
technomelt

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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Typ lepidla KS 250 COOL (NOVINKA) HKP 20 (NOVINKA) HKP 21 HKP 25

Báza EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo

Forma dodania granulát patróny/kartuše patróny/kartuše patróny/kartuše

Balenie (kg) 25 kg 1,9 kg; 12 kg 1,9 kg; 15 kg 15 kg

Technické data

Bod mäknutia cca 100 °C cca 110 °C cca 108 °C cca 108 °C

Viskozita cca 100 000 mPa.s/ 140 °C cca 75 000 mPa.s/ 200 °C cca 87 500 mPa.s/ 200 °C cca 55 000 mPa.s/ 200 °C

Tepelná odolnosť cca 85 °C cca 90 °C cca 90 °C cca 90 °C

Pokyny na spracovanie

Odporúčaná teplota

V tavnej nádobe 140 –160 °C 140 –160 °C x x

Na nanášacom valci 140–160 °C 140–160 °C 200–220 °C (na trysce) 200–220 °C (na trysce)

Čas nahrievania 10–15 min.* 10–15 min.* 2–4 min. 2–4 min.

Rýchlosť posuvu při 15 m/min.* při 15 m/min.* od 10 m/min.* od 10 m/min.*

Vlastnosti  nízka viskozita
 nízka aplikačná teplota
 rýchlo nátavné
 veľmi dobrá zmáčavosť
 vysoká výdatnosť
 Softforming – aj s ťažko lepiteľný-

mi profilmi
 vhodné na mobilné hranovanie 

stroja

 rýchlo nátavné
 univerzálne tavné lepidlo
 vysoká výdatnosť
 hranovací materiál: masívne 

drevo, dyha, melamín, polyester, 
HPL*, PVC*, ABS*, PP*
 vhodné najmä pre masív

 rýchlo nátavné
 univerzálne tavné lepidlo
 vysoká výdatnosť

 rýchlo nátavné
 univerzálne tavné lepidlo
 vysoká výdatnosť 

Dostupné farby Natur 25 kg i 206654 Transparent 1,9 kg i 310528 Natur 1,9 kg i 293094 Natur 1,9 kg i 310532

Transparent 12 kg i 197331 Natur 15 kg 40235 Natur 15 kg i 100012

Biela 1,9 kg i 293096 Biela 1,9 kg i 310531

Biela 15 kg i 40234 Biela 15 kg i 40234

Hnedá 1,9 kg i 310530 Hnedá 1,9 kg i 310533

Hnedá 15 kg i 40251 Hnedá 15 kg i 182571

Čierna 1,9 kg i 310534

Čierna 15 kg i 71183

C H É M I A

tavné lepidlá 
technomelt

12345 Tovar je na sklade vo všetkých skladoch i Na objednávku
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Typ lepidla 280.10 280.30 280.50 284.00

Báza EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo

Forma dodania granulát granulát granulát granulát

Balenie (kg) 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 25 kg

Technické data

Bod mäknutia cca 100 °C cca 90 °C cca 95 °C cca 90 °C

Viskozita cca 150 000 mPa.s/200 °C cca 50 000 mPa.s/200 °C cca 75 000 mPa.s/200 °C cca 115 000 mPa.s/200 °C

Tepelná odolnosť cca 100 °C cca 90 °C cca 95 °C cca 90 °C

Pokyny na spracovanie

Doporučená teplota

V tavnej nádobe 190–210 °C 180–200 °C 180–200 °C 190–210 °C

Na nanášacom valci 190–210 °C 180–200 °C 180–200 °C 190–210 °C

Čas nahrievania 10–20 min.** 10–20 min.** 10–20 min.** 10–20 min.**

Rýchlosť posuvu 10–40 m/min.* 10–40 m/min.* 10–60 m/min.* 18–60 m/min.*

Oblasť použitia  hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany
 nábytkové hrany z masívneho dreva
 CNC olepovanie
 ručné tvarové olepovanie

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany
 CNC olepovanie
 ručné tvarové olepovanie

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany
 CNC olepovanie
 ručné tvarové olepovanie

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany

Dostupné farby Transparent 5 kg i 222506 Transparent 5 kg 291832 Natur 5 kg 291835 Natur 25 kg i 40060

Transparent 25 kg i 136508 Transparent 25 kg 40064 Natur 25 kg 131015

Biela 5 kg i 206059 Biela 5 kg i 228149

Biela 25 kg i 198650 Biela 25 kg i 228148

C H É M I A

tavné lepidlá 
jowat

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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Typ lepidla 282.20 282.40 286.30 286.60

Báza EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo EVA – tavné lepidlo

Forma dodania granulát granulát HOLZ–HER patróny HOLZ–HER patróny 

Balenie (kg) 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg kartón kartón

Technické data

Bod mäknutia cca 75 °C cca 85 °C cca 90 °C cca 80 °C

Viskozita cca 30 000 mPa.s/150 °C cca 30 000 mPa.s/150 °C cca 50 000 mPa.s/150 °C cca 60 000 mPa.s/150 °C

Tepelná odolnosť cca 75 °C cca 85 °C cca 90 °C cca 80 °C

Pokyny na spracovanie

Doporučená teplota

V tavnej nádobe 120–150 °C 120–150 °C 180–200 °C 180–200 °C

Na nanášacom valci 120–150 °C 120–150 °C 180–200 °C 180–200 °C

Čas nahrievania 10–20 min.** 10–20 min.** 2–4 min 2–4 min

Rýchlosť posuvu 5–20 m/min.* 5–20 m/min.* 8–16 m/min.* 8–16 m/min.*

Oblasť použitia  hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany

 hrany ABS, PVC, PP
 dyhové hrany
 lamino hrany

Dostupné farby Natur 5 kg 291838 Transparent 5 kg 291839 Transparent 40067 Natur  113039

Natur 25 kg 40070 Transparent 25 kg 128601 Biela i 91792

Hnedá i 91793

Čierna i 91794

C H É M I A

tavné lepidlá 
jowat

 12345 Tovar je na sklade v ČR i Na objednávku
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Démos – odporúčané tavné lepidlá DORUS a JOWAT podľa výrobcu a typu olepovačky

Značka Typ Rýchlosť posuvu Poznámka Odporúčané lepidlo DORUS Odporúčané lepidlo Jowat

MINIPROF

100R 6,5 granuly KS224/2, KS250COOL, Q 611
282.40 + 282.20, na vyššie teploty 

280.30

Automatic CSC 6 granuly KS 217, KS351, KS 220/1, KS351 280.30

Rambo 10 granuly KS 224/2, 220/1, KS 250 Cool 280.30

DRAGIS 2 KS 224/2; KS 220/1; KS 351 282.40

HOLZ–HER

UNO 10 patróny HKP25, HKP20 286.30

SPRINT 10 18 patróny i granuly HKP25, HKP21, HKP20
286.30, 286.60 alebo granuly 

280.30, 280.10

AURIGA 10 patróny HKP25 286.30

CONTRIGA 13–18 12–30 patróny i granuly HKP21, HKP20
286.30, 286.60 alebo granuly 

280.30

STREAMER 10 patróny i granuly HKP25, HKP20 286.30 alebo granuly 280.30

TRIATHLON 16 HKP21, HKP20 286.30, 286.60

ARCUS 8–18 patróny HKP25, HKP21 286.30, 286.60

SCM

ME20 5 KS215, KS351 280.30, 288.80

ME25 7 KS215, KS351 280.30, 288.80

K130 9 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K260 9 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K400 11 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K500 11 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K800 11–16 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K1000 11–20 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

BASIC nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 288.80

K201 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.30, 280.50

K203 9 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.50

K208 nábyt. hrany KS217 KS215, KS351 280.50

CASADEI

ALA 15, 20 5 KS215, KS351 288.80, 280.30

ALA 21 9 KS215, KS351 280.50, 280.30

ALA 23 10,5 KS215, KS351 280.30

FELDER

D200 5 KS215, KS351 280.50, 280.30

G200 5 KS215, KS351 280.50,280.30

G300 5 KS215, KS351 280.50, 280.30

G400, 460 9 KS215, KS351 280.30

G500, 610, 710, 80 11 KS215, KS351 280.90

C H É M I A

Odporúčané tavné lepidlá 
podľa značky a typu olepovačky
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Démos – odporúčané tavné lepidlá DORUS a JOWAT podľa výrobcu a typu olepovačky

Značka Typ Rýchlosť posuvu Poznámka Odporúčané lepidlo DORUS Odporúčané lepidlo Jowat

BRANDT

AMBITION 1100 6 KS215, KS351 282.40 + 282.20, 280.30

1110 8 KS215, KS351 280.30 + 280.50

1200 10 KS215, KS351 280.30 + 280.50

1400 8–14 KS215, KS351 280.30 + 280.50

1600 8–18 KS215, KS351 280.30 + 280.50

1800 8–20 KS215, KS351 280.30 + 280.50

HIGHFLEX 8–20 KS215, KS351 280.30 + 280.50

PROFILINE 8–20 KS215, KS351 280.30 + 280.50

KDN 100 5 KS215, KS351 282.20 + 282.40

KDN 200, 210 10 KS215, KS351 288.80 + 280.50, 280.30

KDN 330 11 KS215, KS351 280.30 + 280.50

500 KS215, KS351 280.30 + 280.50

600 KS215, KS351 280.30 + 280.50

700 KS215, KS351 280.30 + 280.50

900 KS215, KS351 280.90

OTT

ATLANTIC 12 KS217, KS351 280.50, 296.68

PACIFIC 12 KS217, KS351 280.50

EASYMATIC 11 KS217, KS351 280.50

TORNADO 14 KS217, KS351
280.30, 280.50,

Tornado Top 280.90

BIESSE
AKRON 440 KS215, KS351, KS217 280.30

EDGE STREAM KS215, KS351, KS217 280.30, 280.40

BI–MATIC DYNAMIC KS215, KS351 280.50

CEHISA
COMPACT 4 10 KS351 280.50

404 10–16 KS215, KS351, KS217 280.30, 280.50, 280.90

HEBROCK F2 7 KS217 280.50, 280.30

TECNOMA KS217 288.80

Uvedené hodnoty v tabuľke vychádzajú len z odporučení vyplývajúcich zo skúseností predajcov strojov a výrobcov lepidiel.

C H É M I A

Odporúčané tavné lepidlá 
podľa značky a typu olepovačky
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