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Montážní pěny #03

Montážní pěna
Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, mon-
tážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. 
Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná 
i pro zvukové izolace. Dodává se i ve speciálních úpravách jako Zimní 
pěna s možností aplikace až do – 15 °C, dále jako Studnařská pěna pro 
styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči splaškové vodě žá-
dejte Kanalizační pěnu. Třída reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

05.10

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

trubičková dóza 300 ml zelená 40110RL
trubičková dóza 500 ml zelená 40120RL
trubičková dóza 750 ml zelená 40140RL

Rychlomontážní 2K pěna

Pistolová pěna MEGA 70

Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při 
montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efek-
tivní. Vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů – plechovku pěny je 
nutné nejpozději do 8 minut vypěnit! Řezatelná je již po cca 20 minutách 
od aplikace. Má pravidelnou buněčnou strukturu bez defektů a děr. Třída 
reakce na oheň F dle ČSN EN 13501-1.

Pěna speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností 
použití za teplot až do +35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu 
i při +1 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren 
neměkčené PVC apod. Vhodná pro montáže otvorových výplní (okna, vý-
klady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček 
ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích jako tepelná 
a zvuková izolace. Vydatnost až 70 litrů, řezatelnost již po 25 až 30 min. 
Třída reakce na oheň: F (dle ČSN EN 13501-1).

05.20

05.25

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

trubičková dóza 400 ml modrá 40310RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

pistolová dóza 870 ml žlutá 40221MG

Maxi trubičková nízkoexpanzní 
pěna
Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní, izo-
lace potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně 
dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. 
Pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů, potrubních 
systémů a dutin. Utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. 
Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Extra 
nízká hustota finálního výrobku je dosažena pomocí speciálního adap-
téru s tryskou na konci. Vysoká výtěžnost a malá expanze ji předurčují 
pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové 
zárubně. Pohlcuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost. Třída reakce na oheň 
F dle ČSN EN 13501-1.

05.03

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

trubičková dóza 500 ml žlutá 40122GD
trubičková dóza 825 ml žlutá 40142GD
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Montážní pěny#04

Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter
Jednosložkové polyuretanové lepidlo. Speciál-
ně vyvinuté za účelem lepení a montáž lehkých 
izolačních materiálů, především expandova-
ného polystyrenu EPS a dekorativních prvků 
z polystyrenu. Vyniká svou flexibilitou, doko-
nalou fixací a rozměrovou stabilitou. Z jedné 
dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových 
desek, přičemž broušení a kotvení desek je 
možné provádět již po 2 hodinách od nalepení. 
Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, ká-
men, EPS a XPS.

V případě požadavku lepit EPS nebo XPS na 
hrubě opracované dřevo, OSB desky, cemen-
tovláknité a sádrovláknité desky je k dispozici 
výrobek Thermo Kleber WOOD. Výrobek 
Thermo Kleber ROOF je pak určen pro lepení 
izolantů na modifikované a oxidované asfal-
tové izolace střech a soklů. Je-li požadováno 
lepení při nízkých či záporných teplotách, 
doporučujeme použít výrobek Thermo Kleber 
WINTER.

05.19

Jednosložková, izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni 
a s dalšími doplňkovými charakteristikami. Používá se na vyplňování spár 
při montáži okenních a dveřních rámů. Jako protipožární izolace v příč-
kách a instalačních jádrech bytových domů. K montáži protipožárních 
podhledů, elektrických rozvaděčů i k vyplňování průchodů elektrického 
vedení a potrubí mezi podlahou a zdivem. Izolace potrubních systémů. 
Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13 501-1.

05.12

Aplikační pistole na PUR pěny
Pro aplikaci – vypěnění PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního 
šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

07.02

VÝROBEK TYP BARVA RUKOJETI OBJ. ČÍSLO

pistole Ultra NBS-9058 EKO standard červená N104
pistole Profi NBS-9059 profi černá N109
pistole Super NBS-9070 profi zelená N116

pistole GOLD profi zlatá N102
pistole ORANGE - plast standard oranžová N1061
pistole ORANGE - kov standard oranžová N1062

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

trubičková dóza 700 ml červená 40312RP
pistolová dóza 700 ml červená 403120RP

Protipožární pěna trubičková, 
pistolová

VÝROBEK OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

Thermo Kleber pistolová dóza 750 ml žlutá 40221TH
Thermo Kleber Wood pistolová dóza 750 ml žlutá 40221WT
Thermo Kleber Roof pistolová dóza 750 ml žlutá 40221RF

Thermo Kleber Winter pistolová dóza 750 ml zelená 40350TH
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Tmely a silikony#06

Střešní bitumenový tmel
Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za stu-
dena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Do-
tmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů 
a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním. 
Podtmelování hřebenových krytin. Mrazuvzdorný s antikorozní ochranou, 
odolný UV záření.

02.20

Akrylový tmel
Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádro-
kartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a dřevě-
ných výztuh apod. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel 
lehce propadá a vytváří typický fabion. V dilatačních spárách umí pohltit 
až 12,5% pohybu. V interiérech pro opravy trhlin a prasklin v omítce, 
zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, 
spár mezi schodištěm a zdivem. Podtmelování a těsnění vzduchotechni-
ky, rour, kolen či přechodů.

03.10

Parketový tmel
Pro interiéry. Tmelení veškerých dřevěných a lamino podlah, spár 
podlahových lišt mezi zdivem a schodištěm. Vyniká silnou přilnavostí. 
Přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami. Zabraňuje vnikání vody  
a prachu do spár. 

03.08

Sanitární silikon
Pro spárování obkladaček, veškeré sanitární keramiky (umyvadel, bidetů, 
pisoárů, WC mís), sprch, kuchyňských linek, smaltovaných koupelnových 
van apod. Velmi vysoká přilnavost bez primeru na sklo, smalt, dlaždice  
a glazurovanou keramiku. Obsahuje protiplísňové fungicidy. Pro spáro-
vání akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon. 
Tmelení spár v prádelnách, sušárnách, laboratořích, apod.

04.51

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml černá 10205RL
salám 600 ml černá 10215BD

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá 20102RL
kartuše 310 ml šedá 20103RL
kartuše 310 ml hnědá 20104RL
kartuše 310 ml černá 20105RL
salám 600 ml bílá 201130BD
salám 600 ml šedá 201131BD

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml javor (RAL 1001) 20106RL
kartuše 310 ml tmavý dub (RAL 1011) 20107RL
kartuše 310 ml smrk (RAL 1002) 20108RL
kartuše 310 ml bříza 20109RL
kartuše 310 ml třešeň (RAL 8199) 201101RL
kartuše 310 ml teak/mahagon (RAL 8012) 201102RL
kartuše 310 ml buk (RAL 1123) 201103RL
kartuše 310 ml dub 201104RL
kartuše 310 ml buk střední 201106RL
kartuše 310 ml třešeň střední 201107RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml transparentní 30211RL
kartuše 310 ml bílá 30212RL
kartuše 310 ml šedá - manhattan 30218RL
kartuše 310 ml šedá 30213RL
kartuše 310 ml stříbřitě šedá 30217RL
kartuše 310 ml bahama 30216RL
kartuše 310 ml hnědá 30214RL
kartuše 310 ml černá 30215RL
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Tmely a silikony #07

Neutrální silikon OXIM
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 sta-
vebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, 
dřezů, akrylátových van, chladírenských boxů, těsnění vzduchotechniky, 
rour, kolen či přechodů. Upozornění: Tmelení dřevěných rámů s povr-
chovou úpravou LAZUROVACÍMI laky není vhodné provádět Neutrálním 
silikonem oximového typu. Pro tyto účely slouží silikon – Silicone N, typu 
alkoxy.

04.71

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml transparentní 30601RL
kartuše 310 ml bílá 30602RL
kartuše 310 ml šedá 30603RL
kartuše 310 ml hnědá 30604RL
kartuše 310 ml černá 30605RL
salám 600 ml transparentní 30631BD
salám 600 ml bílá 30632BD
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Speciální tmely #09

PU 50 FC Polyuretanový tmel
Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu, spoje mezi dřevěnými, 
kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení dilatačních spár 
zátěžových a průmyslových podlah a vodotěsných spár bazénů s dila-
tační kapacitou ± 25%, spár v předpjatém betonu, kamenných zdí, spár 
mezi dřevem, betonem, cihelným zdivem, kovy, plasty a sklem. Tmelení 
spár obvodového pláště při výrobě průmyslových a obytných kontejnerů. 
Lepení parapetů, prahů, obkladů a dlažeb na stěny a ocelové konstrukce 
a při opravách schodišťových stupňů. Pružné lepení spojů ve strojírenství 
a automobilovém průmyslu (lepení autonástaveb).

04.21

MAMUT GLUE (High tack)
Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. 
Přilepí i těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepe-
ného spoje. Pevnost v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm2. Nahrazuje hřebíky, 
šrouby a nýty. Jedná se o speciální modifikaci MS polymerů, vytvářející 
po vytvrzení přetíratelný vysokopevnostní a elastický spoj. Není agresívní 
k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel nerezové oceli, hliníku, mědi, 
olova, skla, polykarbonátů, EPS, XPS, PUR, PVC. Pro konstrukční vodo-
těsné spoje ve stavebním průmyslu, lepení betonu, keramických dlaždic, 
smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádrokartonu, desek CETRIS tvořících výplň 
zábradlí balkónů – certifikováno, apod. 

04.40

Gasket sealant
Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Těsnění motorů, 
převodovek a olejových van. Pružné těsnění horkovzdušných rozvodů, 
sušiček, žehliček a praček. Tmelení kotlových přírub, přírub vysokotep-
lotních rozvodů vody, dvířek, límců, průmyslových pecí. Odolává ropným 
produktům, vynikající přilnavost k nesavým podkladům. Trvale pružný, 
odolný vysokým provozním teplotám až 300°C.

04.53

Klempířský tmel
Pro tmelení a opravy klempířských prvků, jako jsou např. přechody 
střech, oplechování okolo komínů, atik, říms apod. Tmel je velmi dob-
ře přilnavý na ocelový plech, eloxovaný hliník, zdivo a dřevo. Na kovy 
nepůsobí korozivně.

03.72

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá 31302BD
kartuše 310 ml šedá 31303BD
kartuše 310 ml hnědá 31304BD
kartuše 310 ml černá 31305BD
salám 600 ml bílá 31312BD
salám 600 ml šedá 31313BD
salám 600 ml černá 31315BD

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 290 ml bílá 51910BD
kartuše 290 ml černá 51911BD

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

tubička 80 ml cihlově červená 30707BD
kartuše 310 ml cihlově červená 30717RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml šedá 201023RL
kartuše 310 ml hnědá 201024RL
kartuše 310 ml černá 201025RL
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Speciální tmely#10

Protipožární tmel Pyrocryl
Pro těsnění protipožárních systémů, zabraňuje šíření ohně při teplotách 
nad +200°C napěňuje. Po vytvrzení přetíratelný vhodnými protipožární-
mi nátěry. Použitelný pro interiéry na zatmelení spár sádrokartonových 
protipožárních konstrukcí, k tmelení spár mezi zdivem a rámy oken či 
dveří a podtmelování parapetů, k těsnění kabelových průchodů ve zdivu, 
prostupů rozvodů vody, plynu apod. Třída reakce na oheň B-s1,d0.

03.16

S-T1 Pružný spárovací tmel
Pro spárování panelových budov a jejich obvodových plášťů s max. dél-
kovým rozponem prvku 4800 mm. Šířka spáry min. 5 mm, max. 40 mm. 
Tmelení vnějších a vnitřních spár u stěnových a stropních konstrukcí, 
tmelení spojovacích spár mezi betonem a kovovými rámy, schodištěm, 
zdivem apod. Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům, přetíratelný 
akrylátovými a disperzními barvami.

09.S-T1

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá 31202RP

BALENÍ OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá CH0014
kbelík 5 kg bílá CH0015
kbelík 12 kg bílá CH0011
kbelík 12 kg šedá CH00112

soudek 45 kg bílá CH0009
soudek 45 kg šedá CH00093
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Sádrokartonářský program#12

Sádrokartonářská stěrka
Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na sádrokartony, včetně 
pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, hrubě srovnaných stěrko-
vými lepidly, jádrovými omítkami apod. Tmelení spár sádrokartonových 
desek jako základní a finální vrstva. Lze použít i jako bandážovací vrstvu. 
Dále je vhodný k vyrovnávání nerovných omítkových podkladů jako finál-
ní povrchová vrstva. Je vysoce odolný proti vzniku trhlin. Označení dle  
EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

07.39b

Finish tmel 
Je předmixovaný produkt v konzistenci pasty, s vysokou přídržnosti 
k podkladu a vysokou plasticitou vysychající na vzduchu, s nízkým ob-
sahem hrubých částic, vysokou odolností proti vzniku trhlin, sloužící pro 
finální tmelení a spárování sádrokartonových desek, stěn a stropů v in-
teriérech. Lze rovněž použít k opravám starých a popraskaných omítek 
a hladkého betonu, k úpravě hrubě srovnaných stěn stěrkovými lepidly, 
jádrovými omítkami či vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet. 
Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

07.39c

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kelímek 1,5 kg bílá 00407RL
kbelík 5 kg bílá 00405RL
kbelík 18 kg bílá 00406RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kbelík 14 kg bílá 000406RL

Univerzální brousitelný tmel
Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na opravy omítek, zdiva 
a betonu, včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, spár sád-
rokartonových konstrukcí apod. Tmelení spár sádrokartonových desek 
v celém procesu všech tří operací (1. Bandážování, 2. Natažení základní 
vrstvy, 3. Natažení finální vrstvy). Je vhodný k vyrovnávání nerovných 
omítkových podkladů před finální povrchovou vrstvou. Lehce brousitelný. 
Vysoká odolnost proti vzniku trhlin. S prodlouženou dobou tuhnutí. Ozna-
čení dle EN 13963 – 1AT – Základní tmel.

07.39

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kelímek 1,5 kg bílá 00402RL
kbelík 5 kg bílá 00403RL
kbelík 18 kg bílá 00404RL

Šlehaný sádrový brousitelný tmel 
(Qualy Fill) Pro vyplňování malých i velkých prasklin ve zdivu, betonu, omítkách 

apod., možné také spárování sádrokartonových konstrukcí s požadav-
kem na brousitelnost. Ultralehké, přímo již namíchané plnivo pro rychlé  
a jednoduché provádění oprav.

07.38

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kelímek 250 ml bílá 00302RL
kelímek 500 ml bílá 00312RL
kbelík 5 l bílá 00322RL
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Sádrokartonářský program #13

Samolepicí PE pás pod sádrokartonářské profily
Pro podlepení UW (podlahy a stropy) a okrajových CW (boční stěny) 
profilů, které jsou ve styku s okolními konstrukcemi z důvodu zajištění 
akustické těsnosti a vyrovnání drobných nerovností. Lepí se přímo na ple-
chové profily, které se následně pokládají. Páska je vyrobena z pěnového 
polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého kaučukového le-
pidla. Tepelná odolnost pásky -30°C až +80 °C. Aplikovat pásku je možné 
v rozsahu +15°C až +40°C.

08.61

Samolepicí mřížka na sádrokartony 08.70

Parotěsná zábrana N
Je třívrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou 
pevnost fólie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydro-
izolační schopnost a parotěsnost. Fólie zabraňuje pronikání par, které se 
vytvořily činností v domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace. Zabra-
ňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, kde chrání střešní konstrukci 
před ztrátami tepla a netěsnostmi a tím zvyšuje účinnost. Provedení fólie 
SPECIÁL je nehořlavé.

08.53

Reflexní fólie ALPET
Je třívrstvý materiál. Nosnou částí tvoří PE mřížka zajišťující požadovanou 
pevnost fólie a polyesterová fólie s nanesenou metalizovanou vrstvou, za-
jišťující její reflexní schopnost. Zabraňuje pronikání par, které se vytvořily 
činností v domě, do střešní konstrukce a tepelné izolace. Zadržuje teplo 
v interiérech a zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách. Alpet 
navíc svojí metalizovanou hliníkovou reflexní vrstvou odráží část sálavého 
tepla do vnitřního prostoru objektu (oproti fólii bez hliníkové vrstvy až 
trojnásobně).

08.52

ŠÍŘKA (MM) x TLOUŠŤKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

30 x 3 30 šedá B4500BD
45 x 3 30 šedá B45001BD
50 x 3 30 šedá B4501BD
65 x 3 30 šedá B45011BD
70 x 3 30 šedá B4502BD
90 x 3 30 šedá B45020BD
95 x 3 30 šedá B4503BD

ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

48 20 bílá B4510BD
48 45 bílá B4511BD
48 90 bílá B4512BD
48 153 bílá B4513BD

GRAMÁŽ (G/M2) ŠÍŘKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

110 Standard 1,5 transparentní B888FOL
110 Klasik 1,5 transparentní B888FX

140 Standard 1,5 transparentní B881FOL
110 Speciál 1,5 transparentní B891FOL

GRAMÁŽ (G/M2) ŠÍŘKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

75 1,5 metalizovaný hliník B8900FOL
90 1,5 metalizovaný hliník B8901FOL

105 1,5 metalizovaný hliník B8902FOL
130 1,5 metalizovaný hliník B8903FOL
160 1,5 metalizovaný hliník B8904FOL

Pro vytváření vnitřních a vnějších rohových spojů a napojovacích spár 
sádrokartonových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje 
tvorbě prasklin. Zvyšuje pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti 
otvorů pro okna, dveře a svítidla. Vyztužuje podélné spáry příček, jed-
noduchých a zdvojených konstrukcí, stropních podhledů a opláštění  
podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylátovým lepi-
dlem. Pevnost v tahu ve směru útku 770 N / 5 cm, ve směru osnovy  
440 N / 5 cm. Tepelná odolnost pásky -35°C až +90 °C. Aplikovat pásku 
je možné v rozsahu +5°C až +40°C.
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Lepidla#16

POWER KLEBER (PU lepidlo D4)
Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního ka-
mene, betonu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vi-
brace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, 
odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné 
k lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, 
ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých povr-
chů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, 
šrouby a nýty. Po vytvrzení lze brousit a přetírat, Odolné vůči vodě dle 
normy EN 204 D4

06.19

Rychlé konstrukční PU lepidlo
Pro lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trá- 
mů, rámů oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a sta-
veb nebo pro použití v  nábytkářském průmyslu s požadavkem vysoké 
pevnosti spoje za krátký čas. S lepeným spojem lze manipulovat (řezat  
a vrtat) již po 10 – 15 minutách. K lepení čepových spojů s požadavkem 
na vysokou pevnost a odolnost proti vodě. Lepení izolačních desek z mi-
nerální vlny a polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo. Le-
pené materiály se přikládají k sobě nejpozději do 5 minut. Spoj se zajišťuje 
pomocí svěrek na cca 10-15 minut. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle 
EN 204 a B4 dle DIN 68602.

06.18a

Montážní neoprénové lepidlo
Pro lepení rovného i profilovaného tvrzeného PVC, dveřních prahů, zárub-
ní, okenních parapetů. Lepení přírodního kamene, keramických obkladů, 
dřevovláknitých a dřevotřískových desek na beton i omítku. Materiály se 
lepí tzv. Transfer metodou. Pevnost spoje po 24 hodinách již 24 kg/cm2.

06.10

Polyflex Parket SPS (PU lepidlo 
na plošné lepení podlah)

Pro plošné lepení parket a nových podlahových prvků na staré podla-
hy jako dlažbu, umělé mramory, potěry, mazaniny, kov, dřevo a dřevěné 
hmoty, ale i na betonové a anhydritové podklady. Polyuretanové lepidlo 
perfektně vyrovná případné drobné nerovnosti. Nízká viskozita umožňuje 
snadné slití jednotlivých pruhů při roztahování hmoty zubovou stěrkou. 
Je schopno bezvadně pohlcovat objemové změny např. u vytápěných 
podlah. Rovněž funguje také jako antivibrační a zvuková izolace, snižující 
kročejový hluk.

06.26

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml béžová 00432RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml transparentní 50911RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml béžová 50308RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kbelík 13 kg světle hnědá 51210BD
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Lepidla #17

WOODFIX D3 (Fix Flex)
Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů (kolíkování, spárov-
ka), tvrdých i měkkých dřevin, dřevotřísky a aglomerovaných materiálů 
na bázi buničiny a dýhy. K lepení parket, plovoucích podlah, dřevěných 
rámů, podlouhlých lepených spojů (cink), pro výrobu oken, vchodových 
dveří, kuchyňského nábytku a jiným truhlářským a stolařským pracem. 
Woodfix se nanáší rovnoměrně na očištěný materiál, po nanesení se 
spoj složí a zatíží tlakem. Délka lisovacího času závisí na pracovní teplotě  
a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je vodovzdorné, kdy 
konečná pevnost odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3. Li-
sovací čas 10 – 30 minut při 20 – 25°C. Pevnost spoje ve smyku po 20 
minutách 4,5 – 6 MPa.

06.05a

Lepidlo na obklady
Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových pod-
hledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, lepení na podkla-
dy: cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, sádrokarton a především stará 
umakartová jádra panelových domů a ubytoven. Hmota je již předem 
namíchaná a nanáší se zubovou stěrkou jako cementová lepidla. Do-
sahuje excelentní přídržnosti oproti většině cementových lepidel viz.  
TL 06.01. Odpovídá normě ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro kera-
mické obkladové prvky jako Disperzní lepidlo se sníženým skluzem  
a prodlouženou dobou zavadnutí D1TE.

06.01

Lepidlo na polystyren
Pro lepení polystyrénových dekorativních podhledů na savé podklady, 
lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných 
dekorů, těsnění nerovností - vzniklých spár při lepení velkoformátových 
polystyrenových desek na různé stavební podklady. Při lepení musí být 
minimálně jeden z lepených materiálů savý.

06.02

Lepidlo na parozábrany PROFI
Pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypro-
pylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran pod-
střešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, EPDM pryže, DPC, hliníkových 
fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu. Ideální 
pro použití v Těsnícím a izolačním systému Den Braven 3D pro lepení 
vnitřních a vnějších pásek. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří 
velmi pevný spoj.

06.08b

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

dóza 250 g bílá, po vytvrzení transp. 50230FF
dóza 500 g bílá, po vytvrzení transp. 50231FF
dóza 750 g bílá, po vytvrzení transp. 50232FF
kbelík 5 kg bílá, po vytvrzení transp. 50242FF

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá 50101RL
kelímek 1 kg bílá 50102RL
kbelík 5 kg bílá 50112RL
kbelík 15 kg bílá 50122RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml bílá 50906RL
kelímek 1 kg bílá 50904BD
kbelík 3 kg bílá 50906BD
kbelík 7 kg bílá 50901BD

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 310 ml zelená 50308GL
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Kotevní technika#18

Tekutá kotva / Polyester
Pro chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, 
madel, táhel a šroubů. Kotvení do podkladů z přírodního kamene, betonu, 
tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod. K mechanickému kotvení/upev-
ňování výkladů, garážových vrat, bezpečnostních dveří, výkladních skříní, 
regálů ve skladech, háků prádelních šňůr, přístřešků, markýz, kotvení in-
formačního značení, sanitární techniky (bidety a toaletní mísy, umyvadla, 
dřezy), polic, klimatizace, antén a světel. Dvousložkový chemický kotvící 
systém pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností bez expanze a ná-
růstu tlaku. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové 
nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela maltou. Při kotvení do 
plných materiálů se sítka nepoužívají a otvor se vyplňuje z 1/3 až 1/2. 
K zakoupení jsou i kotvy s vyšší chemickou odolností a dlouhodobou 
odolností proti vodě Vinylester SF – TL 07.51.

07.52

Plastová a kovová sítka
Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je 
naplněno až po okraj Tekutou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubo-
vým pohybem vtlačena dovnitř. Plastová sítka jsou vyrobena v různých délkách  
s vnější vložkou v případě použití menšího průměru šroubu.

09.11

Ocelové pouzdro s vnitřním závitem
Slouží pro tvorbu rozebíratelného spojení závitového šroubu a zdí (základní materiál)  
a to v případě, kdy přesahující část závitového svorníku by mohla představovat určité 
nebezpečí při některých demontážích strojů, zábradlí, mříží nebo jiných zařízení. Kovo-
vé pouzdro IHK-M se vkládá od Tekuté kotvy.

09.50

Turbo šrouby s plochou hlavou, 
válcovou hlavou, krytky

Šrouby s plochou hlavou slouží pro montáž plastových či kovových rámů 
oken a dveří. Válcová hlava slouží pro ukotvení dřevěných rámů dveří  
a oken do podkladu. Výhoda Turbo šroubů je upínání bez pnutí a přídavné 
hmoždinky. Lze je aplikovat do betonu, plných cihel, pórobetonu, tvárnic, 
děrovaných cihel a přírodního kamene apod. Krycí čepičky slouží pro 
přirozený vzhled šroubového spoje v rámu. Turbo šrouby se dodávají  
v průměru 7,5 mm, v délkách od 42 mm až do 212 mm vždy po 10 mm 
délky. U válcové hlavy je max. délka 182 mm. Krycí čepičky jsou pak  
v barvách bílá, hnědá, tmavě béžová, ořech 726, dub 781.

09.80

OBAL / VÝROBEK OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kartuše 150 ml šedá 74001BD
kartuše 300 ml šedá 74015BD
kartuše 380 ml šedá 740111BD
kartuše 300 ml šedá 74014BD
kartuše 300 ml tm. šedá 74016BD

VÝROBEK VNĚJŠÍ ROZMĚRY (MM) URČENO PRO ŠROUB OBJ. ČÍSLO

Plastové sítko SHK 12x50 ø12 x 50 M6 - M8 74065RL
Plastové sítko SHK 15x85 ø15 x 85 M10 - M12 74066RL
Plastové sítko SHK 15x130 ø15 x 130 M10 - M12 74067RL
Plastové sítko SHK 20x85 ø20 x 85 M14 74068RL

Plastové sítko SHK 12x50 blistr ø12 x 50 M6 - M8 740641RL
Plastové sítko SHK 15x85 blistr ø15 x 85 M10 - M12 740642RL
Plastové sítko SHK 15x130 blistr ø15 x 130 M10 - M12 740643RL
Plastové sítko SHK 20x85 blistr ø20 x 85 M14 740644RL

Kovové sítko SHK 12-M ø12 x 1000 M6 - M8 74070RL
Kovové sítko SHK 16-M ø16 x 1000 M10 74071RL
Kovové sítko SHK 22-M ø22 x 1000 M12 - M14 74072RL

TYP VNITŘNÍ ZÁVIT ø VRTÁKU (MM) HLOUBKA VRTÁNÍ (MM) OBJ. ČÍSLO

IHK-M6 M6 x 40 10 50 74045RL
IHK-M8 M8 x 70 14 85 74046RL
IHK-M10 M10 x 70 16 85 74047RL
IHK-M12 M12 x 70 18 85 74048RL
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Stavební lepidla a chemie #21

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu 
QUARTZ FLEX
Je tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramic-
kých obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní 
tloušťky - např. lotto, k pokládání jemnostřepé keramiky 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 S-T8 a další hydroizolační hmoty, starou dlažbu apod. Je 
ideální pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo desek  
z minerální vlny na zdivo fasád a následné stěrkování výztužné tkaniny. Vy-
hovuje evropské normě EN 12004:2001 pro typ C2TE.

06.77

Flexibilní spárovací hmota na obklady 
a dlažbu QUARTZ FUGEN FLEX

07.40b

Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA
Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces 
zateplování fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádního 
polystyrenu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrenu), 
izolační desky z minerálních vláken na zdivo a fasádu. Stejně tak se použí-
vá pro celý proces stěrkování tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na tyto 
tepelně izolační materiály a vytváří tak ideální podklad pro finální úpravu 
před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci s armo-
vací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Není vhodná na 
kovové a plastové podklady a dále na podklady ze dřeva a na bázi dřevní 
hmoty! Faktor difúzního odporu µ ≤ 20. Posuzováno dle ETAG 004.

06.78

Armovací perlinka DEBETEX / VERTEX 06.79

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

pytel 5 kg šedá 57104RL
pytel 25 kg šedá 57103Q

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

krabička 1 kg bílá 57118Q
krabička 1 kg šedá - manhattan 57121Q
krabička 1 kg šedá 57119Q
krabička 1 kg bahama 57120Q
krabička 1 kg hnědá 57122Q

pytel 5 kg bílá 57204Q
pytel 5 kg šedá - manhattan 57207Q
pytel 5 kg šedá 57205Q
pytel 5 kg bahama 57206Q
pytel 5 kg hnědá 57208Q

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

pytel 25 kg šedá 57106Q

GRAMÁŽ (G/M2) / ŠÍŘKA (CM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

DEBETEX 145 / 100 50 bílá B9041BD
DEBETEX 145 / 100 20 bílá B90421BD
DEBETEX 145 / 100 10 bílá B9042BD
DEBETEX 165 / 100 50 bílá B9043BD

VERTEX 145 / 100 R117 VTX 50 bílá B6041VTX
VERTEX 165 / 100 R131 VTX 50 bílá B9043VTX

Je zušlechtěná spárovací malta splňující požadavky na doplňkové charakteristiky jako snížená nasá-
kavost ve vodě a vysoká odolnost vůči oděru. Je určena na podlahová vytápění, na místa s trvalým 
zatížením vodou (bazény), pro spárování obkladů a dlažeb všech velikostí, dlaždic z přírodního ka-
mene a betonu v interiéru i exteriéru s šířkami spár do 5 mm. Vhodná na balkóny, terasy, bazény, 
koupelny a sprchové kouty. Po vytvrzení odolává vodě, mrazu a alkalickým látkám. Vytváří souvislý  
a hladký povrch, neobsahuje křemičité přísady, odolává UV záření, povětrnostním vlivům a je stáloba-
revná. Typové označení CG2, podle EN 13888. 

Je síťka ze skelného vlákna určena pro zateplovací fasádní systémy. Používá se rovněž na vyztužování 
vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, jiných anorganických pojiv a pojiv 
modifikovaných polymery. Vyztužování (armování) omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, 
bočních stěn van a sprchových koutů apod. Dále se používá pro vkládání do cementových lepidel 
při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické 
hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8 (suterény, koupelny, terasy, 
balkóny apod.). Zkoušeno podle ETAG 004.
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Stavební lepidla a chemie#22

Penetrace S2802A
Je jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrena-
krylátového kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní 
polymerní ve vodě nerozpustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkla-
du a zvyšuje adhezi následných vrstev. Používá se pro penetrační nátěry 
pod jádrové a finální omítky, fasádní a interiérové malby. Dále pro zvý-
šení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot apod. Ředí se  
v poměru 1:2 až 1:4 s vodou. Doba vytvrzení penetračního lepivého filmu  
2 – 4 hodiny. Přibližná spotřeba 100 – 150 ml/m2 (při ředění 1:0). 

09.S-T7-10

Hloubková penetrace
Vysoce kvalitní penetrátor, který se využívá pro sjednocení podkladu  
a jeho nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, vyrovnávání podlah 
samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů a zdi-
va nebo před interiérovými nátěry zdiva či fasád. Oproti klasické S2802A 
má až o 25 % vyšší penetrační účinnost, kdy proniká do hloubky mini-
málně 20 mm při plném nasycení, zpevňuje podklad, zvyšuje odpudi-
vost k vodě a zvyšuje adhezi k následné vrchní vrstvě. Vytváří bariérový 
efekt – potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu. Ředí se s vodou 
maximálně v poměru 1:1 při spotřebě 0,7-0,8 litru/m2. Pro méně savé 
podklady se neředí, spotřeba činí 0,5-0,6 litru/m2. Doba schnutí nátěru 
je cca 2 až 4 hodiny.

06.96

Adhezní můstek
Je zpevňující, a podkladový nátěr na staré a i nové podklady, jako je 
např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice dlažbu a obklady, desky 
z tvrdého vlákna, omítky apod., pod Flexibilní lepidla na obklady a dlažbu 
QUARTZ FLEX, Samonivelační hmoty QUARTZ SUPER, THERMO a PLUS, 
Tekutou lepenku S-T8, Tekutou elastickou hydroizolaci, Výplňovou oprav-
nou stěrku na beton QUARTZ VÝPLŇ apod. K vnitřnímu a venkovnímu 
použití, odolný proti alkáliím, vodoodpudivý, difúzní a povětrnostně stálý. 
Pro velmi savé podklady se Adhezní můstek ředí v poměru max. 1: 0,5 
(adhezní můstek : voda). Spotřeba je cca 0,2 kg/m2.

06.92

Likvidátor plísní s dlouhodobým 
účinkem Pro likvidaci plísní na zdech, stropech, okolo van, umyvadel, kuchyň-

ských linek, oken a dveřích. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek  
a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti plísním, 
mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasin-
kám, bakteriím, virům a jejich sporám. Plísně se před postřikem neod-
straňují, 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.

06.82

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 kg mléčně bílá CH02022
láhev 2 kg mléčně bílá CH02023

kanystr 5 kg mléčně bílá CH02024
kanystr 10 kg mléčně bílá CH02025
kanystr 25 kg mléčně bílá CH02026
kanystr 50 kg mléčně bílá CH02027

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 l transparentní 57450Q
kanystr 5 l transparentní 57451Q

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kelímek 1 kg bílá až nažloutlá 57250Q
kbelík 5 kg bílá až nažloutlá 57252Q

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev s rozprašovačem 500 ml transp. až nažloutlá 57614Q
kanystr 5 l transp. až nažloutlá 57615Q
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Stavební lepidla a chemie #23

Flexibilní samonivelační hmota  
na podlahy QUARTZ PLUS THERMO 
Vyrovnávací potěrový materiál na bázi cementu určený pro zhotovování 
vnitřních pochůzných potěrů, jako vyrovnávací vrstva pro vytápěné pod-
lahy v občanské a bytové výstavbě, které nejsou namáhané na obrus. 
Umožňuje vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 1 - 15 mm. Po-
chůzný po 12 hodinách. Následně se kladou finální vrstvy podlahových 
krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. 
Označení CT-C25-F4-B1 podle EN 13813.

06.86

Tekutá lepenka
Pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, 
lehčených betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdící materiály z pálených 
cihel, desky CETRIS a sádrokartonové konstrukce. Vhodná pod dlažby 
balkónů, teras a lodžií. Určena na hydroizolace pod obklady a dlažbu 
v koupelnách, bazénech nebo vodních nádržích. Pro zvýšení účinnosti 
se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnící pásy a průchody. 
Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku. Odolává tlakové vodě. 
Díky extrémně vysoké přilnavosti k podkladům je vhodná i k antikorozním 
nátěrům ocelových konstrukcí. Druhou vrstvu je možné nanést po cca 24 
hodinách. Doba zpracovatelnosti je okolo 4 hodin.

09.S-T8

Jednosložková hydroizolace
KOUPELNA - speciální jednosložková hydroizolace vhodná všude 
tam, kde se požaduje rychlé technologické řešení výstavby. Dokonalý 
hydroizolační systém pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se 
zvýšenou vlhkostí: koupelny, prádelny, kuchyně, apod. Vhodná na pod-
klady: cementové, vápeno-cementové, betonové, silikátové i pálené cihly 
a pórobeton, desky cementovláknité, sádrokartonové, překlížkové a OSB, 
podlahy betonové, cementové a anhydritové.

EXTERIÉR - oproti předchozímu hydroizolačnímu nátěru je navíc určena 
do prostředí vystavené mrazu jako např. hydroizolační nátěr pod keramic-
ké obklady a dlažbu a exteriérech budov: balkóny, terasy, lodžie, myčky).

6.93a,b

Impregnační a ochranný nátěr 
zdiva PROFI
Je přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před 
nepříznivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemiká- 
liemi a špínou z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání 
beton, cihly, omítky, dřevo, přírodní a umělý kámen. Zvýrazňuje přiroze-
nou kresbu a vzhled ošetřeného materiálu. Je difúzní a přetíratelný vodou 
ředitelnými, syntetickými i olejovými  nátěry. Vytváří samočistitelný, hyd-
rofóbní povrch. Špína se nedostává do hloubky materiálu, ale smývá se 
deštěm. Zamezuje růstu mechu. Minimalizuje tvorbu výkvětů. Provádí se 
jeden až dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutí je 
3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách. Nátěr je účinný 
nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

07.95

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

pytel 25 kg šedá 57110QP

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kbelík 7 kg šedá CH0304
kbelík 15 kg šedá CH0302

soudek 25 kg šedá CH0305

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

Koupelna - kbelík 5 kg béžová CH0290
Koupelna - kbelík 13 kg béžová CH0291
Exteriér - kbelík 5 kg modrá CH0292
Exteriér - kbelík 13 kg modrá CH0293

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

plechová dóza 1 l transparentní CH00031
plechový kanystr 5 l transparentní CH00032
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Stavební lepidla a chemie#24

Plastifikátor betonů
Pro výrobu prefabrikovaného betonu a přípravu cementových směsí  
a cementem pojených hmot. Vhodný pro piloty, injektáže, příjezdové ram-
py a garážová stání, pro výrobu zámkové dlažby, pro betony podlahového 
topení. Má nivelační schopnost. Snižuje spotřebu vody a paropropustnost 
betonů. Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost, snižuje výskyt 
smršťovacích trhlin. Zvyšuje počáteční a koncové pevnosti a hutnost be-
tonu. Odpovídá přísným evropským normám EN 934-2, skupina T1/T2.
Přibližná spotřeba: 
betony:   0,4 - 1,0 l / na každých 100 kg cementu
podlahové potěry:  1,4 - 2,0 l / na každých 100 kg cementu.

07.92

Separátor bednění
Pro optimální oddělení betonu od všech druhů forem a bednění: z ocele, 
dřeva, plastů, pryže, včetně vyhřívaných parou apod. Separátor umož-
ňuje rychlé a snadné odformování i při nízkých teplotách. Vytváří hladký 
povrch bez bublin a dutin. Snižuje výskyt povrchových vad a skvrn. Za-
braňuje korozi kovových materiálů. Nanáší se ve velmi tenké vrstvě a je 
biologicky odbouratelný. 
Vydatnost/Spotřeba: 
Obvykle 25 - 60 m2/l (17 - 40 ml/m2) v závislosti na druhu a porezitě 
materiálu, struktuře povrchu a okolní teplotě.

07.88

Nemrznoucí přísada do stavebních 
hmot Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Přísada zvyšuje 

hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a jeho 
tvrdnutí. Je určena především pro zpracování betonu v zimním období 
a při náhlých poklesech teploty až do –10°C při splnění následujících 
podmínek. Složky pro přípravu směsi nesmějí být zmrzlé, obsahovat led, 
zmrazky a sníh. Dávkuje se více cementu a méně vody. Podklad (zdivo, 
původní beton apod.) nesmí být promrzlý, nanášení probíhá za plusových 
teplot. Po aplikaci je nutné konstrukce chránit proti úniku tepla uvolně-
ného během hydratačního procesu. Nemrznoucí přísada se přidává  
v poměru: do -5°C / 0,75 l přísady na 100 kg cementu; do -10°C / 1,5 l 
přísady na 100 kg cementu. Splňuje přísné evropské normy EN 934-2, 
skupina T1/T12.

07.90

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 l hnědá CH0520
kanystr 5 l hnědá CH0521
kanystr 10 l hnědá CH0524

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 l nažloutlá 57623Q
kanystr 5 l nažloutlá 57624Q
kanystr 25 l nažloutlá 576241Q

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 l nažloutlá CH0500
láhev 2 l nažloutlá CH0504

kanystr 5 l nažloutlá CH0501
kanystr 25 l nažloutlá CH0505
kanystr 50 l nažloutlá CH0507
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Ochranné nátěry na dřevo #27

Ochranný nátěr na dřevo PROFI
Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materi-
álů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dře-
vomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč)  
a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Ty-
pové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, P, lP , 1, 2, 3, SP. Sanač-
ní účinky proti houbám. Neomezená životnost pro aplikace v interiérech  
a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10 let) pro třídu ohrožení 3. 
Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a kon-
strukcí, které nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí 
však být ve styku se zemí, např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, 
střech, skladů, chat apod. Ředění s vodou 1:9, příjem 20 g/m2 pro interiér 
třída ohrožení 1 a 2, příjem 60 g/m2 (pro exteriér tř.3).

07.98

Ochranný nátěr na dřevo PLUS
Pro ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů s preventivním účinkem 
proti dřevokazným houbám (např. dřevomorka) a plísním a preventivním  
i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je 
určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva v interiérech a exte-
riérech a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými 
houbami. Typové označení (dle ČSN 49 0600-1): FB, P, lP , 1, 2, 3, S, D. 
Sanační účinky proti hmyzu. 
Použití: Ošetření napadeného dřeva a konstrukcí v interiérech (např. 
trámové stropy, krovy, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého 
kontaktu se zemí (např. roubené stavby, sruby, zahradní chaty, altány, 
pergoly, ploty, střešní podbití, dřevěné okenice, zahradní nábytek apod.). 
Ředění s vodou 1:4, příjem 40 g/m2 pro interiér třída ohrožení 1 a 2, 
příjem 80 g/m2 (pro exteriér tř.3).

07.99

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 kg zelená CH068
kanystr 5 kg zelená CH069
kanystr 25 kg zelená CH070

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 kg transparentní CH072
kanystr 5 kg transparentní CH073
kanystr 25 kg transparentní CH074

Ochranný nátěr na dřevo BASIC
Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materi-
álů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dře-
vomorka domácí) a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) 
v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové 
označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP , 1, 2, S. Trvalá životnost 
pro aplikace v interiérech. 
Použití: Ochrana nových a zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, 
které jsou zcela chráněné před povětrnostními vlivy, přípustné je přechod-
né navlhnutí, např. dřevo pod střechou, konstrukce krovů, střech, skladů, 
chat apod. Ředění s vodou 1:9, příjem 30 g/m2.

07.96

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 kg zelená CH060
kanystr 5 kg zelená CH061
kanystr 25 kg zelená CH062
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Malířský program#28

Interiérová barva super bílá
Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem 
vysoké bělosti. Malování dřevotřískových a sádrokartonových 
desek (při vhodném poměru ředění). Klasické nátěry cihelného 
zdiva, betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze 
skelných vláken. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za úče-
lem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem. 
Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Odolná proti cigaretovému kou-
ři – dlouhodobě zářivě bílá – vhodná pro nátěry společenských 
místností a salónů. Tónovatelná běžnými kolorovacími barvami. 
Odolná vůči otěru za sucha, odolná proti plísním, paropropustná 
dle ČSN 73 2580.

07.77

Fungicidní penetrace
Pro fungicidní nátěry savých podkladů (sádrokartonové, vláknocemen-
tové či dřevotřískové desky, vnitřní a vnější vápenocementové omítky  
a beton) zabraňující vzniku plísní. Má fungicidní účinky, konzervuje 
střídavě zavlhlé podklady proti růstu plísní. Současně zpevňuje podklad 
a sjednocuje nasákavost podkladu pro nanášení malířských a fasádních 
barev. Přibližná spotřeba 250 ml/m2. Doba schnutí 2 – 4 hod. Hloubko-
vá působnost 8 – 16 mm. Přibližná spotřeba 250 ml/m2. Doba schnutí 
2 – 4 hod. Hloubková působnost 8 – 16 mm.

06.99

Vnitřní štuková omítka QUARTZ ŠTUK 06.70

Střešní hydroizolační nátěr 
S-T4

09.S-T4

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

vědro 7,5 kg bílá - bělost 92% T121N
vědro 15 kg bílá - bělost 92% T122N
sud 30 kg bílá - bělost 92% T123N

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

láhev 1 l mléčně bílá T061
kanystr 5 l mléčně bílá T062

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kbelík 4 kg bílá 00200RL
kbelík 8 kg bílá 00201RL
kbelík 14 kg bílá 00202RL
kbelík 25 kg bílá 00203RL

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

kbelík 5 kg červená CH0038
kbelík 12 kg červená CH0035

soudek 40 kg červená CH0034

Je jednosložkový hydroizolační nátěr, na bázi disperze kopolymerů 
a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfal-
tových pásů s minimálním sklon střechy od 3%. Ochranný nátěr po-
zinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vy-
tváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: Nerovnosti 
podkladu nesmějí přesáhnout ±5mm.Výtluky lze vyspravit tmelem 
S-T1 nebo směsí písku frakce 0-4 mm s S-T4 a cementu v poměru 
4:1:1. Výrobek je těžko zápalný, klasifikován dle třídy reakce na oheň 
EN 13 501-1 a dalších doplňkových charakteristik jako B – s1,d0. 
Při hoření se netvoří žádné plamenně hořící kapky, nedochází tudíž  
k zanesení požáru. Tvoří se minimální množství kouře. Stanoven 
index šíření plamene is = 49,2 mm/min.

Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá pře-
devším pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých 
omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton  
a sádrokarton. Při použití v méně náročných objektech může 
nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Je urče-
na pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při 
opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malová-
ním. Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omí-
tek. Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton  
a sádrokarton. 
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Maskovací, lepicí a speciální pásky, krycí fólie#30

Maskovací krepová páska 80°C 08.20

Profi UV odolná maskovací páska
Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken 
a dveří před PUR pěnou a při omítání, při lakýrnických, natěračských 
nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a roz-
pouštědlům. Přilnavá k většině materiálů. Pásku je nutno odstranit do 7 
dnů po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem 
je měkčené drážkované PVC s UV filtrem, které je opatřeno speciálním 
souvislým lepivým pryžovým filmem pro profesionální použití. Celková 
tloušťka: 0,15 mm, pevnost proti přetrhnutí: 40 N / 25 mm, přilnavost na 
kov: 4 N / 25 mm. Tepelná odolnost pásky -20°C až +80°C. Aplikovat 
pásku je možné od +5°C.

08.21

Hliníková páska
Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilač-
ních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. 
Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému zá-
ření a stárnutí. Páska je vyrobena z čisté hliníkové fólie a z jedné strany 
pokryta akrylátovou lepící vrstvou. Celková tloušťka 0,07 mm, pevnost 
proti přetrhnutí: 50 N / 25 mm, přilnavost na kov 22,5 N / 25 mm. Tepelná 
odolnost pásky -30°C až +85°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 
+5°C až +40°C.

08.12

Samolepicí těsnící 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 vyrobena 
z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého filmu. 
Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky -30°C až 
+80°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +15°C až +40°C.

08.60

ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

19 50 světle žlutá B700MA
25 50 světle žlutá B701MA
30 50 světle žlutá B702MA
38 50 světle žlutá B703MA
50 50 světle žlutá B704MA

ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

30 33 žlutá B7091MA
38 33 žlutá B709MA
50 33 žlutá B708MA

ŠÍŘKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

25 50 stříbrná B755RL
38 50 stříbrná B756RL
50 50 stříbrná B752RL
75 50 stříbrná B753RL
100 50 stříbrná B754RL

ŠÍŘKA x TLOUŠŤKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

9 x 2 20 bílá B0001RL
9 x 2 20 šedá B0002RL
9 x 3 20 bílá B0003RL
9 x 3 20 šedá B0004RL

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví a v průmyslu před potřísně-
ním 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 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 filmem. 
Tepelná odolnost pásky do +80 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 
0°C až +40°C.
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Maskovací, lepicí a speciální pásky, krycí fólie #31

Kompresní páska
Pro těsnění spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, ideální pro použití  
v Den Braven 3D okenním systému. Páska je impregnovaná, na bázi 
polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednostranným nánosem 
lepivého filmu. Po aplikaci se stlačený pásek pomalu roztáhne, čímž se 
uzavře spára. Při stlačení na 30% z maximální možné expanze je pásek 
vodotěsný vůči přívalovému dešti a lijákům. Další použití je možné jako 
těsnění stavebních spár, např. mezi schody a stěnou, stropem a stěnou, 
u okenních parapetů, sklobetonových konstrukcí apod. Třída reakce na 
oheň B-s1d0 dle ČSN EN 13501-1, B1 dle DIN 4102.

07.23

Butylová páska pro lepení 
parozábran
Pro lepení PE fólií (hydroizolační a parotěsné fólie) v parotěsných podstřeš-
ních systémech nebo při jiných průmyslových aplikacích. Lepení koncových 
spojů ve střešních konstrukcích. Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované 
materiály. Páska vykazuje výbornou odolnost proti UV záření, vlhku, oxidaci 
a chemickým výparům. Základem je polyisobutylen. Přilnavost k podkladu 
12 N/cm2, přilnavost v odlupu 11 N/cm2. Tepelná odolnost pásky -40°C až 
+90°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +4°C až +45°C.

08.55

Kobercová oboustranně lepicí páska s textilní 
výztuhou
Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je 
např. dlažba, linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí  
k většině podkladových materiálů včetně oceli. Základ pásky je tvořen 
textilním nosičem s oboustranným nánosem syntetického pryžového le-
pidla. Tloušťka pásky: 0,22 mm, přilnavost na kov: 20 N / 25 mm. Tepelná 
odolnost pásky -20°C až +70°C.

08.41

Oboustranně lepicí upevňovací páska 
v krabičce

08.30

ŠÍŘKA / TLOUŠŤKA MIN (MAX) TLOUŠŤKA SPÁRY DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

20 mm / 2 (10) mm 2 - 3 mm 12,5 černá B865BD
30 mm / 2 (10) mm 2 - 3 mm 12,5 černá B874BD
20 mm / 3 (15) mm 3 - 5 mm 10 černá B866BD
30 mm / 3 (15) mm 3 - 5 mm 10 černá B875BD
20 mm / 4 (20) mm 3 - 7 mm 8 černá B867BD
30 mm / 4 (20) mm 3 - 7 mm 8 černá B876BD
15 mm / 6 (30) mm 5 - 10 mm 5,6 černá B863BD
20 mm / 6 (30) mm 5 - 10 mm 5,6 černá B868BD

ŠÍŘKA x TLOUŠŤKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

15 x 1 45 černá B850BD

DÉLKA (M) ŠÍŘKA (MM) BARVA OBJ. ČÍSLO

5 50 - B816RL
10 50 - B817RL
25 50 - B818RL

ŠÍŘKA x TLOUŠŤKA (MM) DÉLKA (M) BARVA OBJ. ČÍSLO

15 x 1 5 bílá B5202RL
19 x 1 5 bílá B5262RL

15 x 1,6 5 bílá B52041RL
19 x 1,6 5 bílá B5273RL
15 x 2 5 bílá B5212RL
19 x 2 5 bílá B5272RL
25 x 2 5 bílá B5332RL

Pro mnohostranné upevňovací práce v hobby sféře. Ideální pro upevňová-
ní výstražných a informativních cedulí a dekorativních předmětů. Okamži-
té upevňování firemních tabulí na prezentacích, výstavách a veletrzích. 
Fixace lepených předmětů při montážích jako lepení zrcadlových stěn, 
menších zrcadel do skříní koupelen apod. Vysokou lepivost a přilnavost  
k podkladu obstarává speciální oboustranný nános kaučukového lepi-
dla na pěnové PE pásce. Pevnost v tahu: 100 N/cm2, pevnost ve střihu:  
41 N/cm2, přilnavost k podkadu: 27 N / 25 mm. Tepelná odolnost pásky -
40°C až +70°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +10°C až +40°C.
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Maskovací, lepicí a speciální pásky, krycí fólie#32

Střešní izolační lemovka /  
Aluband Pro lemování nároží a úžlabí plechových střech. Lemování přechodu 

lepenkové hydroizolace a atiky, vyztužení rohových částí hydroizolací 
proti mechanickému poškození, opravy poškozených oplechování a žla-
bů – rýn z důvodu koroze. Dále pro utěsňování dělících prvků okenních 
ploch, lemování oplechování komínů, ochrana izolace světlíků, lemování 
okrajů trapézových plechů u skladišťových hal, podklad k proskleným 
konstrukcím. Pevnost v tahu: ≥ 1,3 MPa, přilnavost k podkladu: 0,1 MPa. 
Tepelná odolnost pásky -40°C až +100°C. Aplikovat pásku je možné  
v rozsahu +5°C až +30°C.

07.33

Zakrývací fólie
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 mate-
riálem, např. cementem, cihlami apod.

08.07

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. Je 
opatřena zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovovými oky 
vždy po jednom metru délky na uchycení. Specifická hmotnost plach-
ty STANDARD je cca 60 g/m2. Při požadavku na vyšší pevnost plachty  
a její tloušťku použijte Zakrývací plachtu s kovovými oky PROFI o hmot-
nosti cca 135 g/m2.

08.01a

Ruční průtažná fólie (Stretch foil) 08.01

TYP ŠÍŘKA (MM) x DÉLKA (M) BAREVNÝ ODSTÍN OBJ. ČÍSLO

Aluband 50 x 10 hliníkový B206RL
Aluband 75 x 10 hliníkový B207RL
Aluband 100 x 10 hliníkový B208RL
Aluband 150 x 10 hliníkový B209RL

Loodband 50 x 10 olověný B303RL
Loodband 75 x 10 olověný B304RL
Loodband 100 x 10 olověný B305RL
Loodband 150 x 10 olověný B306RL

ŠÍŘKA (M) x DÉLKA (M) TYP BARVA OBJ. ČÍSLO

4 x 5 standard transparentní B900FOL
4 x 5 extra transparentní B899FOL
4 x 5 super transparentní B889FOL

ŠÍŘKA (M) x DÉLKA (M) TYP BARVA OBJ. ČÍSLO

3 x 4 standard modrá B924FOL
4 x 5 standard modrá B920FOL
 4 x 6 standard modrá B926FOL
5 x 8 standard modrá B922FOL
6 x 10 standard modrá B921FOL
8 x 12 standard modrá B927FOL
10 x 15 standard modrá B928FOL

TYP - ŠÍŘKA x DÉLKA / TLOUŠŤKA VÁHA celk. / dut. BARVA OBJ. ČÍSLO

10 cm x 150 m / 23 my - transparentní B943FOL
25 cm x 150 m / 23 my - transparentní B944FOL
50 cm x 120 m / 23 my 1,9 kg / 680 g transparentní B971FOL
50 cm x 150 m / 23 my 1,9 kg / 680 g černá B974FOL

Pro balení expedičního materiálu. Chrání před poškozením nebo 
znehodnocením, stabilizace zboží na paletách při expedici, chrání 
nábytek a spotřebiče před poškozením při stěhování, malování, ane-
bo při dlouhodobějším uskladnění proti prachu. Fólie má vynikající 
elektrostatickou přilnavost, vysokou pevnot a průtažnost. 
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Aplikační pistole a pomůcky #33

Hobby aplikační pistole na kartuše 0̈ 7.01

Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji
Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. 
Odstraňuje zbytky olejů, dehtu ze všech kovů. Uvolňovač rychle penetruje 
na místo určení. Nepostradatelný pomocník při údržbě, servisní opravě  
a výrobě. Neagresivní vůči lakům a kovům. 

11.20

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

aerosolový sprej 400 ml čirá TA10201RL

VÝROBEK APLIKAČNÍ PÍST OBJ. ČÍSLO

pistole HKK 12 plechová kruhový profil N105
pistole litinová šestihranný profil N114

Profi aplikační pistole na kartuše

VÝROBEK APLIKAČNÍ PÍST OBJ. ČÍSLO

pistole HKS 12 COX šestihranný profil N110
pistole HKS 12 COX speciál šestihranný profil N1102

Profi aplikační pistole na kartuše 
s převodem

VÝROBEK TYP OBJ. ČÍSLO

pistole MK5 SKELET s převodem N118
pistole PRO 2000 s převodem N152

VÝROBEK TYP OBJ. ČÍSLO

pistole MK5 H310 mechanická N120
pistole MK5 H600 mechanická N141
pistole MK5 P310 pneumatická N121
pistole MK5 P600 pneumatická N140

náhradní špička do pistole MK5 pro oba typy S31

07.01

07.01

07.01

Silikonový sprej
Pro auto, dům i domácnost. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez 
obsahu tuků, olejů, rozpouštědel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošet-
řující kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Maže, konzervuje, čistí 
impregnuje, snižuje otěr. Ochraňuje proti korozi, oxidaci, vodoodpudivý, 
antistatický.

07.35

OBAL OBSAH BARVA OBJ. ČÍSLO

aerosolový sprej 400 ml čirá TA20401RL

Profi pistole pro aplikaci ze salámů 
(hadicových sáčků)

12/09



Oborové členění#34

EXTERIÉR
     Základy a jejich hydroizolace

     Zdivo, fasády, kotvení a stavební spáry

     Balkóny a terasy

     Otvorové výplně

     Střecha, půda a ochrana dřeva
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Oborové členění #35

INTERIÉR
     Suchá výstavba - sádrokartony

     Mokrý proces - stěny, stropy a kotvení

     Koupelny a kuchyně

     Podlahy

     Konstrukční lepení

     Dekorativní lepení
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Oborové členění#36

EXTERIÉR
Základy a jejich hydroizolace
 Tekutá lepenka, Jednosložková hydroizolace KOUPELNA, EXTERIÉR .......... 23
 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI ................................................ 23
 Plastifikátor betonů, Separátor bednění ...................................................... 24
 Nemrznoucí přísada do stavebních hmot ................................................... 24
Zdivo, fasády, kotvení a stavební spáry
 Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASADA .................................................... 21
 Stavební lepidlo QUARTZ FLEX .................................................................. 21
 Armovací perlinka ..................................................................................... 21
 Penetrační nátěr S2802A .......................................................................... 22
 Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem .................................................. 22
 Profi UV odolná maskovací páska ............................................................. 30
 Samolepicí bitumenový pás Aluband ......................................................... 32
 Zakrývací fólie .......................................................................................... 32
 Zakrývací plachta s kovovými oky ............................................................. 32
 Tekutá kotva ............................................................................................. 18
 Plastové a kovové sítko............................................................................. 18
 Ocelové pouzdro s vnitřním závitem .......................................................... 18
 PU 50 FC Polyuretanový tmel ...................................................................... 9
 MAMUT GLUE (High tack) .......................................................................... 9
 Gasket Sealant ............................................................................................ 9
 Klempířský tmel .......................................................................................... 9
 Protipožární tmel (Pyrocryl) ...................................................................... 10
 S-T1 Pružný spárovací tmel ...................................................................... 10
 Střešní bitumenový tmel ............................................................................. 6
 Neutrální silikon OXIM ................................................................................. 7
Balkóny a terasy
 Stavební lepidlo QUARTZ FLEX .................................................................. 21
 Flexibilní spárovací hmota na obklady a dlažbu QUARTZ FUGEN FLEX ........ 21
 Penetrační nátěr S2802A, Hloubková penetrace ........................................ 22
 Adhesní můstek ........................................................................................ 22
 Tekutá lepenka, Jednosložková hydroizolace KOUPELNA, EXTERIÉR .......... 23
 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI ................................................ 23
 Plastifikátor betonů, Separátor bednění ...................................................... 24
 Nemrznoucí přísada do stavebních hmot ................................................... 24
Otvorové výplně
 Montážní pěna ............................................................................................ 3
 Rychletuhnoucí 2K pěna (Dvousložková PU pěna) ....................................... 3
 Maxi nízkoexpanzní trubičková pěna ............................................................ 3
 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter............................................................. 4
 Protipožární pěna (trubičková + pistolová) ................................................. 4
 Turbo šrouby s plochou hlavou, válcovou hlavou, krytky ........................... 18
 Lepidlo na parozábrany PROFI .................................................................. 17
 POWER KLEBER (PU lepidlo D4) .............................................................. 16
 Profi UV odolná maskovací páska ............................................................. 30
 Kompresní páska (expanzní) ..................................................................... 31
 Zakrývací fólie, Zakrývací plachta s kovovými oky ..................................... 32
 Samolepicí těsnící páska do oken a dveří .................................................. 30
Střecha, půda a ochrana dřeva
 Ochranný nátěr na dřevo PROFI, PLUS, BASIC .......................................... 27
 Rychlé konstrukční PU lepidlo ................................................................... 16
 Klempířský tmel .......................................................................................... 9
 Střešní bitumenový tmel ............................................................................. 6
 Střešní hydroizolační nátěr (S-T4) ............................................................. 28
 Maskovací krepová páska 80°C ................................................................ 30
 Samolepící bitumenový pás Aluband ......................................................... 32
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Oborové členění

INTERIÉR
Suchá výstavba - sádrokartony
 Univerzální brousitelný tmel ...................................................................... 12
 Šlehaný sádrový brousitelný tmel (QUALY FILL) ......................................... 12
 Sádrokartonářská stěrka ........................................................................... 12
 Finish tmel ................................................................................................ 12
 Samolepící PE páska pod sádrokartonářské profily .................................... 13
 Samolepicí mřížka na sádrokartóny ........................................................... 13
 Parotěsná zábrana N, Reflexní fólie ALPET................................................. 13
 Butylová páska pro lepení parozábran ....................................................... 31
 Kobercová oboustranně lepící páska s textilní výztuhou ............................. 31
 Hliníková páska ........................................................................................ 30
 Vnitřní štuková omítka............................................................................... 28
 Interiérová barva super bílá ....................................................................... 28
 Akrylový tmel ............................................................................................. 6
 Penetrační nátěr S2802A .......................................................................... 22
Mokrý proces - stěny, stropy a kotvení
 Finish tmel ................................................................................................ 12
 Šlehaný sádrový brousitelný tmel (QUALY FILL) ......................................... 12
 Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASADA .................................................... 21
 Armovací perlinka ..................................................................................... 21
 Penetrační nátěr S2802A .......................................................................... 22
 Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem .................................................. 22
 Fungicidní penetrace ................................................................................. 28
 Interiérová barva super bílá ....................................................................... 28
 Vnitřní štuková omítka............................................................................... 28
 Tekutá kotva ............................................................................................. 18
 Plastové a kovové sítko............................................................................. 18
 Ocelové pouzdro s vnitřním závitem .......................................................... 18
Koupelny a kuchyně
 Stavební lepidlo QUARTZ FLEX .................................................................. 21
 Flexibilní spárovací hmota na obklady a dlažbu QUARTZ FUGEN FLEX ........ 21
 Penetrační nátěr S2802A, Hloubková penetrace ........................................ 22
 Adhezní můstek ........................................................................................ 22
 Likvidátor plísní s dlouhodobým účinkem .................................................. 22
 Samonivelační hmota na podlahy QUARTZ PLUS THERMO ........................ 23
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