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Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti 
s možností použití při teplotách až do +35 °C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1 °C. Při požadavku pracovat při 
teplotách pod 0 °C až do – 12 °C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, 
dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení je objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Nulová nu-
triční hodnota – odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvorových výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, 
utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako tepelná a zvuková izolace.

Pistolová pěna MEGA 70
Zimní pistolová pěna MEGA 70

Charakteristika
• Extra vysoká výtěžnost
• Kvalitní rovnoměrná struktura
• Možnost ořezání po 30 min.
• Nízká expanze
• Nasákavost do 2%

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40221MG pistolová dóza 870 ml žlutá 219 Kč 263 Kč

40325MZ pistolová dóza (zimní) 870 ml žlutá 219 Kč 263 Kč

05.25
05.26

Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku 
vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

Aplikační pistole na PUR pěny
Montážní box / starter box

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

NÁZEV PISTOLE TYP
BARVA

RUKOJETI
CENA BEZ DPH CENA S DPH

N104 Ultra NBS-9058 EKO standard červená 759 Kč 911 Kč

N109 Profi  NBS-9059 profi černá 1 199 Kč 1 439 Kč

N116 Super NBS-9070 profi zelená 1 309 Kč 1 571 Kč

N102 GOLD profi zlatá 1 529 Kč 1 835 Kč

N1022 BLACK M2 profi červená 407 Kč 488 Kč

N1061 PLAST – plast standard - 407 Kč 488 Kč

N1062 PLAST – kov standard - 407 Kč 488 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBSAH BALENÍ CENA BEZ DPH CENA S DPH

40412RL
6 ks Pistolová pěna MEGA 70, 
1 ks Čistič PU pěny 500 ml, 

1 ks aplikační pistole
916 Kč 1 099 Kč

07.02
05.25

Pro maximálně efektivní práci. Při montážích oken a dveří, akustických a tepelných izolací, či vyplňování prostupů kabelů a trubek 
ve stěnách a stropech, vyjímaje montáže obložkových zárubní. K tepelné izolaci střech 
apod. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, 
XPS. Díky inovované receptuře je výtěžnost této pěny až 66 litrů. Pro maximálně efektivní 
montáž při nízkých teplotách pod 0 °C až do – 15 °C je k dispozici zimní varianta.

Maxi pistolová pěna 66
Zimní maxi pistolová pěna 66

Charakteristika
• Výtěžnost až 66 l z jedné dózy
• Dobrá zvuková a tepelná izolace
• Vydatnost v běžných metrech až 

100 m při průřezu spáry 5 cm2

• Nepodporuje růst plísní a hub
• Vysoká odolnost proti plísním
• Vysoká přilnavost a lepivost 

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, PVC apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40222RL pistolová dóza 825 ml žlutá 186 Kč 223 Kč

40324RLM pistolová dóza (zimní) 825 ml žlutá 197 Kč 236 Kč

05.01
05.02

V PROFI provedení pro přesnou a úspornou aplikaci pomocí aplikační pistole. K montáži dveřních zárubní a okenních rámů, vypl-
ňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná 
tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Při požadavku na minimální expanzi 
pěny použijte Nízkoexpanzní montážní pěnu. Pro práci při teplotách až do – 15°C 
používejte Pistolovou pěnu do – 15°C.

Pistolová pěna, Pistolová pěna do – 15°C

Charakteristika
• Snadná aplikovatelnost
• Pro lepení polystyrenu
• Nepodporuje růst plísní a hub
• Vysoká odolnost proti plísním
• Vysoká přilnavost a lepivost 

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, PVC apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40220RLT pistolová dóza(červená) 750 ml žlutá 153 Kč 184 Kč

40221BDT pistolová dóza (zlatá) 750 ml žlutá 153 Kč 184 Kč

40324RL  pistolová dóza (zimní) 750 ml zelená 164 Kč 197 Kč

05.10
05.13

Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástro-
jů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro každou 
dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk povrchů starých zašlých tmelových vrstev. Čistí rychle a zanechává příjemnou 
svěží vůni. Ubrousky obsahují přidaný vitamín E, který prospívá vaší kůži na rukou.

Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky

Charakteristika
• Snadná aplikovatelnost
• Pro lepení polystyrenu
• Nepodporuje růst plísní a hub
• Vysoká odolnost proti plísním
• Vysoká přilnavost a lepivost 

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, PVC apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

B9014 plastová dóza 50 ks útržků
o rozměru 17 x 17 cm bílá 109 Kč 131 Kč

B9013 plastové dózy
TRIPPLE PACK

3 x 40 ks útržků
o rozměru 18 x 23 cm bílá 219 Kč 263 Kč

B9012 plastová dóza 80 ks útržků
o rozměru 20 x 30 cm bílá 197 Kč 236 Kč

08.01

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, scho-
dišťové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro 
běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů.

Nízkoexpanzní pěna 

Charakteristika
• Bez rozpínacích tlaků – ideální

pro obložkové zárubně
• Nepodporuje růst plísní a hub
• Vysoká odolnost proti plísním
• Vysoká přilnavost a lepivost 

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, PVC apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40222BD pistolová dóza 750 ml zelená 153 Kč 184 Kč

05.11

Pro snadné čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních částí NBS 
pistolí na polyuretanovou pěnu. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat na aplikační pistoli.
Upozornění: Neodstraňuje vytvrzenou PUR pěnu!

Čistič PUR pěny

Charakteristika
• Rychle rozpouští
• Nezanechává lepivý fi lm
• Multifunkční – s aplikátorem 

odstraňování zbytků PUR pěny 
ze znečištěných materiálů

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40408RL dóza 150 ml čirá 76 Kč 91 Kč

40410RL dóza 500 ml čirá 131 Kč 157 Kč

05.30

Pro odstranění zbytku vytvrzené PUR pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC. Uzávěr je opatřen aplikačním ště-
tečkem. Před aplikací je vhodné odstranit co možná nejvíce PUR pěnu z povrchu mechanicky seříznutím, a teprve pak aplikovat 
Odstraňovač. 

Postup aplikace: Vytvrzenou PUR pěnu odstranit nejprve mechanicky, např. seříznutím těsně nad potřísněným povrchem. Nanést 
odstraňovač aplikačním štětečkem. Nechat působit cca 30 minut na površích z PVC a až 2 hodiny na hliníku. Změklou pěnu 
z takto ošetřeného povrchu je potřeba odstranit vhodným měkkým kartáčem, syntetickou vlnou nebo plastovou špachtlí. Nepři-
dávat na ošetřovaný povrch žádnou vodu! Dočištění povrchu provést suchým hadrem. 
V případě, že nejsou odstraněny všechny zbytky PUR pěny, postup opakovat. Po úplném 
odstranění pěny očistit rámy vlhkým hadrem. Přípravek při dlouhodobém působení může 
být agresivní k podkladu. 

Maxi pistolová pěna 66
Zimní maxi pistolová pěna 66

Charakteristika
• Vysoce efektivní
• Snadno použitelný
• Biologicky odbouratelný 

(WGK1)
• Téměř bez zápachu, bez obsahu 

aromatických uhlovodíků

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40410BD dóza 100 ml - 153 Kč 184 Kč

05.32

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fi xaci obkladových a konstrukčních stavebních desek 
např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, 
ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové me-
zibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a běžných stavebních materiálů z betonu, 
pórobetonu (Ytong, Porfi x aj.), kamene, cihel, dřeva i kovu.

Multi Kleber pistolová pěna 
Multi Kleber trubičková pěna

Charakteristika
• Snadná aplikace
• Vysoká výtěžnost
• Pro lepení většiny stavebních 

materiálů

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40220MK pistolová dóza 750 ml žlutá 219 Kč 263 Kč

40140MK trubičková dóza 825 ml žlutá 192 Kč 230 Kč

07.02

Pro zkušené montážníky oken a dveří. Před aplikací PUR pěn odstraníte vodou z rozprašovače zbytky prachu a u savých podkladů 
tak zlepšíte přilnavost pěny. Po aplikaci pěny jemným rozprachem vody zkvalitníte strukturu pěny, urychlíte tím vytvrzování a lehce 
zvýšíte výsledný objem. Trysku rozprašovače lze regulovat, a tak upravovat rozptyl vody. Objem nádrže 1l.

Zvlhčovač spár

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40411RL dóza s rozprašovačem 1 l - 98 Kč 118 Kč

07.03
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vypěněné pěny – úsporné a efektivní.
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N1062 N1061 N102 N109 N104 N116

Pro profesionály i domácí kutily je připraven starter box, balení které 
obsahuje 6 ks PUR pěn MEGA 70 s vysokou výtěžností, 1 ks Čističe 
PUR pěny 500 ml a aplikační pistoli. Vše je přichystáno k okamžité-
mu použití, není třeba nic dalšího dokupovat.
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373372

Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní, prahů a prostupů chrániček při teplotách pod 0°C. Izolace potrubních 
systémů či k vyplňování montážních prostorů mezi panely, střešním oknem a krytinou, nebo dutin mezi příčkami, stropem a podla-
hou. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS.

Zimní pěna do – 15°C

Charakteristika
• Rychle vytvrzující
• Mrazuvzdorná – aplikovatel-

nost do – 15°C
• Vysoká plnicí a izolační 

schopnost
• Vysoká přilnavost a lepivost k růz-

ným stavebním podkladům
– beton, zdivo, kámen, kov, apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40322RL trubičková dóza 500 ml zelená 120 Kč 144 Kč

40323RL trubičková dóza 750 ml zelená 153 Kč 184 Kč

05.13

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní, izolace potrubních systémů a k utěsňování průchodů ve 
stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro izolaci koupelnových van, vaniček sprcho-
vých koutů, potrubních systémů a dutin. Utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková polyuretanová pěna 
s nízkou druhotnou expanzí. Extra nízká hustota fi nálního výrobku je dosažena pomocí speciálního adaptéru 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.

Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna

Charakteristika
• Nízkoexpanzní, multipoziční
• Extra vysoká výtěžnost
• Vysoká přilnavost a lepivost

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, neměkčené PVC apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40122GD trubičková dóza 500 ml žlutá 120 Kč 144 Kč

40142GD trubičková dóza 825 ml žlutá 197 Kč 236 Kč

05.03

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40322RZM trubičková dóza 500 ml žlutá 142 Kč 170 Kč

40323RZM trubičková dóza 825 ml žlutá 219 Kč 263 Kč

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní. K izolaci potrubních systé-
mů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplo-
vání střešních konstrukcí. Pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů, potrubních 
systémů a dutin. Utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková poly-
uretanová pěna s nízkou druhotnou expanzí. Extra nízká hustota fi nálního výrobku je dosa-
žena pomocí speciálního adaptéru 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. Aplikace při nízkých teplotách až do – 15°C.

Zimní maxi trubičková nízkoexpanzní pěna do – 15°C

Charakteristika
• Nízkoexpanzní, multipoziční, extra 

vysoká výtěžnost
• Netrpí křehkostí při velmi nízkých 

teplotách
• Rychle vytvrzuje i při nízkých 

teplotách
• Vysoká přilnavost a lepivost k různým 

stavebním podkladům
• Výborné tepelné a zvukové izolační 

vlastnosti
• Nemá nutriční hodnotu pro hmyz 

nebo hlodavce, nepodporuje růst 
plísní a hub

05.04

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních 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 žádejte Kanalizační pěnu.

Montážní pěna

Charakteristika
• Nepodporuje růst plísní a hub
• Vysoká přilnavost a lepivost 

k různým stavebním podkladům 
– beton, zdivo, kámen, dřevo, 
polystyren, neměkčené PVC 
apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40110RL trubičková dóza 300 ml zelená 98 Kč 118 Kč

40120RL trubičková dóza 500 ml zelená 109 Kč 131 Kč

40140RL trubičková dóza 750 ml zelená 142 Kč 170 Kč
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Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je 
mimořádně efektivní. 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 strukturu bez defektů a děr.

Rychlomontážní 2K pěna

Charakteristika
• Extrémně rychlé vytvrzení bez 

ohledu na velikost vyplňované 
dutiny

• Vysoká přilnavost a lepivost 
k různým stavebním podkladům

• Výborné tepelné a zvukové 
izolační vlastnosti

• Bez druhotné expanze

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40310RL trubičková dóza 400 ml modrá 153 Kč 184 Kč

05.20

SPRÁVNÁ APLIKACE A MANIPULACE S PUR PĚNAMI

Postup aplikace letních pěn
• Podklad musí být čistý, pevný, zbaven mastnoty a prachu.
• Pro lepší přilnavost pěny, je vhodné podklad zvlhčit pomocí roz-

prašovače.
• U montážních (trubičkových) pěn našroubovat aplikační trubičku.
• U pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole 

UNI-NBS, Povolit ventil na pistoli, který umožňuje aplikaci pěny. 
(Správné používání pistole UNI-NBS viz. text níže.)

• Předaplikacídózu řádně protřepat min. 30x.
• Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu 

nahoru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po 
vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.

• Aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba nelepi-
vé slupky a zvýšila se její expanze.

• Pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na 
teplotě a vlhkosti vzduchu.

• Povrchovou úpravu (opatření pásy, omítání atd.) provádět jakmi-
le je PUR pěna vytvrzená v celém jejím  průřezu. Nejlépe po 
24 hodinách.

 

Postup aplikace zimních pěn
• Podklad musí být čistý, pevný, zbaven mastnoty, prachu, olejů 

a nám rázy.
• Pokud hrozí pokles teploty pod bod mrazu, vlhčení podkladu
• se neprovádí.
• Dózu s pěnou skladovanou nebo převáženou pod bodem mrazu 

je  nutné  před  použitím  nejprve temperovat  při pokojové teplotě 
cca 20°C po dobu minimálně 1 hodiny.

• U montážních pěn našroubovat aplikačnítrubičku.
• U pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole 

UNI-NBS. Povolit ventil na pistoli, který umožňuje aplikaci pěny.
• Předaplikacídózu řádně protřepat min. 30x.
• Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu 

nahoru, cca ze 60 %. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po 
vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.

• Aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba ne-
lepivé slupky a zvýšila se její expanze. Pozor! Platí pouze při 
plusových teplotách.

• Pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na 
teplotě a vlhkosti vzduchu.

• Povrchovou úpravu provádět jakmile je PUR pěna vytvrzená v ce-
lém jejím průřezu. Nejlépe po 24 hodinách.

POZOR! Vlhčení se při teplotách pod bodem mrazu neprovádí!

Chcete-li prodloužit životnost aplikačních pistolí a zvýšit přilnavost a expanzi polyuretanových pěn, pak doporučujeme 
držet se osvědčených postupů. 

Před aplikací navlhčit podklad. Pěnu aplikovat odspodu. Bezprostředně po aplikaci 
PUR pěnu navlhčete.

Přebytečnou pěnu zařízněte 
ostrým nožem.

Nasazení pistole NBS Pistolovou pěnu NBS našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat natvrdo).
Uvolnit stavěči průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole.
Expanzi pěny lze dle požadavku upravovatstavěcím průtokovým šroubem.

Uskladnění Po použití nechejte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistol i NBS.
Stavěči průtokový šroub zcela utáhnout, pistoli nikdy nevyprazdňovat.
Pistoli uskladnit postavením nadnodózy-pistolínahoru.

Opakované použití Na špičce vstřikovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěn u ostrým nožem.
Uvolnit stavěči průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu.

Výměna dózy NBS Je potřeba dózu zcela vyprázdnit dlouhodobým zmáčknutím spouštěcího kohoutku.
Stavěči průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat.
Bez použití čističe nasadit novou dózu a řádně protřepat.
Uvol nit stavěči průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat, aby došlo k zaplnění pistole.

Skladování Je nutné skladovat PUR pěny dnem dolů. To stejné platí i u pěn nasazených na UNI-NBS pistole.

Použití pistole NBS
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Pro tmelení prasklin a spár v interiéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový 
beton, polystyren podhledových kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem s po-
žadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

Akrylový štukový tmel

Charakteristika
• Bez rozpouštědel
• Antikorozivní, mrazuvzdorný
• Vysoká přilnavost k polystyrenu, 

omítkám, cihelnému zdivu, 
betonu, apod.

• Velmi lehce se nanáší, přetíratel-
ný akrylátovými a disperzními 
fasádními nátěry

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

20702RL kartuše 310 ml bílá 82 Kč 98 Kč

03.17

Je plasto-elastický tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému dřevu apod. Na spoje mezi 
dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro 
venkovní aplikace – spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří, venkovního zdiva a opravy 
trhlin v omítkách. Tmelení dilatačních spár v exteriérech budov v betonu, zdivu, kameni, 
kovech a při opravách schodišťových stupňů.

Akrylový tmel na sádrokartony

Charakteristika
• Nízkomodulový
• Není korozivní
• Po vytvrzení přetíratelný
• Odolný vůči povětrnostním vlivům
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům jako 
beton, zdivo, lakované dřevo, 
hliník, ocel a PVC

• S vysokou dilatační schopností

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

20102BD kartuše 310 ml bílá 45 Kč 54 Kč

03.12

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

20102RL kartuše 310 ml bílá 47 Kč 56 Kč
20103RL kartuše 310 ml  šedá 47 Kč 56 Kč
20104RL kartuše 310 ml hnědá 47 Kč 56 Kč
20105RL kartuše 310 ml černá 47 Kč 56 Kč
201130BD salám 600 ml bílá 72 Kč 86 Kč

2011 31 BD salám 600 ml šedá 72 Kč 86 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

201020RL kartuše 310 ml bílá 60 Kč 72 Kč

201031RL kartuše 310 ml  šedá 60 Kč 72 Kč

201132BD salám 600 ml bílá 87 Kč 104 Kč

201133BD salám 600 ml  šedá 87 Kč 104 Kč

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek 
a dřevěných 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 vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

Akrylový tmel

Charakteristika
• Velmi lehce se nanáší
• Přetíratelný akrylátovými a disperzní-

mi barvami
• Vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokar-

tonu, zdivu, betonu
• Antikorozivní – vhodný na ocel, 

pozinkovaný plech
• Bez rozpouštědel

03.10

Pro interiéry a exteriéry. Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení spojovacích spár mezi rámy oken, dveří 
a zdivem. Tmelení okenních parapetů, spár mezi schodištěm a zdivem. Tmelení titan-zinkových parapetů a zdiva. Silikon akrylový 
tmel disponuje různými odstíny s tím, že transparentní verze je při aplikaci bílá a během schnutí se stává transparentní.

Silikon akrylový tmel

Charakteristika
• Bez rozpouštědel, antikorozní
• Velmi lehce se nanáší
• Přetíratelný akrylátovými 

a disperzními barvami
• Vysoká přilnavost ke dřevu, zdivu, 

sádrokartonu, betonu, PVC, apod.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

20201RL kartuše 310 ml transparentní, před vytvrzením bílá 83 Kč 100 Kč

20202RL kartuše 310 ml bílá 83 Kč 100 Kč
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Zejména pro tmelení venkovních spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, 
dřevotřískových desek a dřevěných 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.

Akryl Exteriér

Charakteristika
• Mrazuvzdorný s antikorozní 

ochranou
• Odolný vlhku, vodě a povětr-

nostním vlivům
• Přetíratelný akrylátovými a dis-

perzními barvami

03.06

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

Sanitární neutrální silikon OXIM

Charakteristika
• Nízkomodulový, fungistatický
• Téměř bez zápachu, nepřetíratelný
• Trvale elastický, odolný plísním, vlhku, vodě, 

povětrnostním
• vlivům a UV záření
• Velmi vysoká přilnavost k různým stavebním 

materiálům

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

306014GD kartuše (zlatý potisk) 310 ml transparentní 120 Kč 144 Kč

306016GD kartuše (zlatý potisk) 310 ml bílá 120 Kč 144 Kč

306014BD kartuše originál DB 310 ml transparentní 120 Kč 144 Kč

04.99

Pro spárování obkladů, veškeré sanitární keramiky 
(umyvadel, bidetů, pisoárů, WC mís), sprch, ku-
chyňských linek, smaltovaných koupelnových van 
apod. Vysoká přilnavost na sklo, smalt, dlaždice 
a glazurovanou keramiku. Obsahuje vysoce účinné 
protiplísňové fungicidy. Pro spárování akrylátových 
vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

Sanitární silikon

Charakteristika
• Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich 

kombinace
• Trvale pružný, odolný plísním, vodě, čisticím 

prostředkům a UV záření

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

30211RL kartuše 310 ml transparentní 98 Kč 118 Kč

30212RL kartuše 310 ml bílá 98 Kč 118 Kč

30218RL kartuše 310 ml manhattan 98 Kč 118 Kč

30213RL kartuše 310 ml šedá 98 Kč 118 Kč

30217RL kartuše 310 ml stříbřitě šedá 98 Kč 118 Kč

30216RL kartuše 310 ml bahama 98 Kč 118 Kč

30214RL kartuše 310 ml hnědá 98 Kč 118 Kč

30215RL kartuše 310 ml černá 98 Kč 118 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

30121RL kartuše 310 ml transparentní 82 Kč 98 Kč

30122RL kartuše 310 ml bílá 82 Kč 98 Kč

30128RL kartuše 310 ml manhattan 82 Kč 98 Kč

30123RL kartuše 310 ml šedá 82 Kč 98 Kč

30126RL kartuše 310 ml bahama 82 Kč 98 Kč

30124RL kartuše 310 ml hnědá 82 Kč 98 Kč

30125RL kartuše 310 ml černá 82 Kč 98 Kč

30131BD salám 600 ml transparentní 120 Kč 144 Kč

30132BD salám 600 ml bílá 120 Kč 144 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

306020RL kartuše 310 ml transparentní 120 Kč 144 Kč

306021RL kartuše 310 ml bílá 120 Kč 144 Kč

306026RL kartuše 310 ml bahama 120 Kč 144 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

30601RL kartuše 310 ml transparentní 116 Kč 139 Kč
30602RL kartuše 310 ml bílá 116 Kč 139 Kč
30603RL kartuše 310 ml šedá 116 Kč 139 Kč
30604RL kartuše 310 ml hnědá 116 Kč 139 Kč
30605RL kartuše 310 ml černá 116 Kč 139 Kč
30631BD salám 600 ml transparentní 153 Kč 184 Kč
30632BD salám 600 ml bílá 153 Kč 184 Kč

04.51

Univerzální silikon 05.04

Neutrální silikon OXIM 04.71

Pro sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, mědí a pozinkovaným materiálem. V porovnání se silikony acetickými má vyšší 
přilnavost k většině materiálů a nezpůsobuje povrchovou korozi kovů. Ideální pro zasklívání do dřevěných okenních rámů s povr-
chovou úpravou syntetických, polyuretanových a lazurovacích laků bez obsahu vosku. Tmelení / těsnění spár umyvadel, dřezů, 
sprchovacích koutů, akrylátových van, spár mezi okny a fasádou. Dobře přilne na mnoha typech PVC a na nátěrových hmotách, 
na podkladech jako polykarbonáty (Lexan® a Makrolon®), akrylové sklo (Plexisklo® a Perspex®), polyester.

Neutrální silikon ALCOXY

Charakteristika
• Trvale elastický, odolný vlhku, 

vodě, povětrnostním vlivům 
a UV záření

• Vysoká přilnavost k syntetickým, 
polyuretanovým a lazurovacím 
lakům, plastům, polyesterům apod.

04.70
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Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve staveb-
ních konstrukcích. Vysoká přilnavost na smalt, kera-
mické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není 
vhodný pro použití na PE, PP, tefl on, beton, mramor, 
hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel 
s galvanickým povrchem a živičné podklady.

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

Charakteristika
• Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály
• Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům 

a UV záření
• V TL výrazně rozšířeny elektro-fyzikální vlastnosti 

výrobku

Charakteristika
• Téměř bez zápachu
• Velmi vysoká přilnavost na nesavé mat. a jejich 

kombinace
• Trvale pružný, odolný vodě, čisticím prostředkům 

a UV záření
• V TL výrazně rozšířeny elektro-fyzikální vlastnosti 

výrobku



www.sitechnology.cz
www.interlignum.cz

www.sitechnology.cz
www.interlignum.cz

377376

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

Hřebíky a šrouby v tubě

Charakteristika
• Nahrazuje hřebíky a šrouby
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné 

prachu, vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým 

materiálům, v kombinacích savý 
nebo nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné

06.14

Pro lepení zrcadel, dekorativních a akustických obkladů, na beton, omítkové zdivo, keramické obklady, sádrokarton, dřevotřísku 
apod. Neagresivní vůči kovové vrstvě zrcadla. Spotřeba lepidla je 300-600 g/m2 v zá-
vislosti na savosti podkladu a je přímo úměrná tloušťce zrcadla. Pro okamžitou fi xaci je 
vhodné kombinovat s Oboustranně lepicí páskou Den Braven.

Lepidlo na zrcadla

Charakteristika
• Nezpůsobuje „slepnutí“ zrcadel
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné 

vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým 

materiálům, v kombinacích 
savý–nesavý a nesavý-nesavý

• Po vytvrzení přetíratelné

06.11

Pro lepení celoskleněných akvárií, terárií, želvárií, skleněných vitrín, tmelení skleněných fasád budov, skleněných konstrukcí výstav-
ních ploch, tmelení nádrží pro úpravu pitné vody, jímek, zásobních cisteren a nádob na pitnou vodu. Vytváří trvale pevný, elastický 
spoj. Odolné vůči slané mořské vodě. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2, § 7 odst. 3, § 11 Vyhlášky Ministerstva zdra-
votnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky určené pro dlouhodobý styk s pitnou vodou. Na tento výrobek byl Autorizovanou 
osobou AO 224 vystaven ATEST. 

Akvaristické lepidlo

Charakteristika
• Odolné vlhku, vodě, povětrnost-

ním vlivům a UV záření
• Velmi vysoká přilnavost 

k nesavým podkladům, vysoká 
elasticita

• Po úplném vytvrzení splňuje 
podmínky pro styk s potravinami

04.54

Pro lepení rovného i profi lovaného tvrzeného PVC, dveřních prahů, zárubní, okenních parapetů. Lepení přírodního kamene, obkladů, 
dřevovláknitých a dřevotřískových desek na beton i omítku. Materiály se lepí tzv. Transfer metodou. Pevnost spoje po 24 hodinách 
již 24 kg/cm2.

Montážní neoprénové lepidlo

Charakteristika
• Bez toluenu
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná 

aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné 

vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům, 
v kombinacích savý – nesavý

06.10
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Poznámky:

Jednosložkový těsnicí spárovací tmel na bázi akrylátu. Po vytvrzení přetíratelný vhod-
nými protipožárními nátěry. Použitelný pro interiéry na zatmelení spár sádrokartono-
vých 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.

Protipožární tmel Pyrocryl

Charakteristika
• Třída reakce na oheň B-s1,d0
• Těsnění protipožárních systémů
• Při teplotách nad +200°C 

napěňuje
• Zabraňuje šíření ohně
• Po vytvrzení přetíratelný, 

vhodnými protipožárními nátěry
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům, 
především nesavým

03.16

Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími do-
plňkovými charakteristikami. Používá se na vyplňování spár při montáži okenních a dveř-
ních rámů. Jako protipožární izolace v příčkách 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.

Protipožární pěna – trubičková
Protipožární pěna – pistolová

Charakteristika
• Žádné plamenně hořící kapky 

při hoření
• Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle 

normy EN 13501-1.
• Velká plnicí schopnost, dobrá 

rozměrová stabilita
• Zvýšená přilnavost na tvrzené PVC 

– okenní a dveřní rámy, parapety
• Vysoká přilnavost a lepivost k 

podkladům jako: zdivo, beton, 
kámen, dřevo, polystyren, plasty, 
ocel apod.

05.12

Jednosložkový neutrální silikonový tmel, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti. Vytváří trvale pevný elastický spoj se schopností za-
braňovat šíření ohně. Vysoká přilnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům apod. Používá se pro interiéry i exteriéry k těsnění 
protipožárních zasklívacích a ostatních systémů, i při tmelení potrubních a kabelových prů-
duchů, dilatačních spár v předepjatém betonu, cihelném zdivu, obvodových příček apod.

Protipožární silikon Pyropol

Charakteristika
• Třída reakce na oheň B-s1,d0
• Těsnění protipožárních systémů
• Zabraňuje šíření ohně
• Odolný proti vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým sta-

vebním materiálům v kombinaci 
savý – nesavý (beton, zdivo, 
dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, 
apod.)

04.78
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 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
PROTIPOŽÁRNÍ PROGRAM

Výrobky jsou klasifi kovány podle jednotné evropské normy EN 13 501-1-2 - Požární klasifi kace stavebních výrobků a konstrukcí staveb po-
dle výsledků zkoušek požární odolnosti. Ruší se tak dříve používané značení podle ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních 
hmot. Zkoušky reálným způsobem přibližujívýrobek, jakým prochází během požáru ve stavbě. Dává to jasnou představu o výrobku a jeho 
chování při hoření. Zjišťuje se uvolněné množství kouře, zda se tvoří odkapávající částice, které mohou přenést požár. Určuje se časové 
proboření konstrukčních a dilatačních spárvyplněné těmito výrobky a mnoho dalších.

Výrobky protipožárního programu jsou specializovanou řadou pro použití do požárně dělících konstrukcí. Aplikují se do dila-
tačních spár, prostupů a průchodů jdoucí skrze tyto konstrukce.

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

50508RL kartuše 310 ml béžová 109 Kč 131 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

31202RP kartuše 310 ml bílá 109 Kč 131 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

50308RL kartuše 310 ml béžová 83 Kč 100 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

50509RL kartuše 310 ml béžová 120 Kč 144 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

30811RL kartuše 310 ml transparentní 127 Kč 152 Kč

30815RL kartuše 310 ml černá 127 Kč 152 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

31102RP kartuše 310 ml bílá 142 Kč 170 Kč

31103RP kartuše 310 ml šedá 142 Kč 170 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA BEZ DPH CENA S DPH

40312RP trubičková dóza 700 ml červená 307 Kč 368 Kč

403120RP pistolová dóza 700 ml červená 351 Kč 421 Kč
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Pro lepení plošných spojů s požadavkem odolnosti proti povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům např. lepení dřevěných kazet 
do venkovních vchodových dveří apod. Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, vytvrzující absorpcí vzdušné vlhkosti, vytváře-
jící pevný a vodovzdorný spoj. Lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových 
hranolů a trámů, rámů oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb.

Polyuretanové lepidlo na dřevo D4

Charakteristika
• Po vytvrzení transparentní
• Odolné vůči vodě dle normy EN 

204 D4
• Pro interiéry i exteriéry
• Rychlá přilnavost, mírná plnicí 

schopnost
• Extrémně vysoká pevnost lepe-

ného spoje v kombinaci dřevo 
– polyuretan - polystyren

06.17

Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramických dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizo-
lačních fólií na beton, k Cetris deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytin. Nanášení na 
dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. Vhodné pod kolečkové židle a na podlahová vytápění.

Fixpren UNI 50 Plus

Charakteristika
• Po vytvrzení pružné
• Rychlá přilnavost, snadná aplikace
• Pro interiéry i exteriéry, odolné 

vlhku a vodě
• Vysoká přilnavost k různým 

stavebním materiálům,
v kombinacích savý – nesavý

06.20b

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

Lepidlo na dřevo Woodfi x D3

Charakteristika
• Na bázi vodné disperze s charakte-

ristickou vůní
• Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, 

hygienicky a zdravotně nezávadné, 
po vytvrzení transparentní

• Splňuje podmínky pro klimatické 
namáhání dle normy ČSN EN 204 
pro třídu D3

• Pevnost lepeného spoje je vyšší než 
pevnost vlastního dřeva

06.05a

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

Lepidlo na dřevo Woodfi x D2

Charakteristika
• Netoxické, nehořlavé, nevýbušné, 

hygienicky a zdravotně 
nezávadné, po vytvrzení 
transparentní

• Vyznačuje se vysokou počáteční 
lepivostí a výrazně krátkou dobou 
pro dosažení konečné pevnosti

06.05

Pro lepení koberců, PVC podlahových krytin, polystyrenu, polyuretanu, nelakovaného korku a materiálů na bázi dřevní hmoty 
v kombinaci se savými podklady (beton, zdivo, omítka, sádra, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky 
apod.). Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, polyuretanu aj.

Lepidlo na koberce a PVC krytiny

Charakteristika
• Snadná aplikace
• Lehce roztíratelné, bez rozpou-

štědel
• Vysoká přilnavost k savým 

materiálům
• Nehořlavé, netoxické a zdravot-

ně nezávadné

06.68
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Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. Hnací médium – stlačený 
vzduch připojeného kompresoru. Regulačním ventilem snadno nastavíte požadova-
nou rychlost vytlačování tmelu nebo lepidla.

Profi  pneumatická pistole pro aplikaci z kartuše

Charakteristika
• Okamžitá použitelnost, jednodu-

chá obsluha
• Nastavitelná regulace tlaku 

vzduch na píst kartuše
• Nastavitelné umístění rukojetě 

pro ideální vyvážení

07.01

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

Profi  aplikační pistole na kartuše

Charakteristika
• Okamžitá použitelnost, jednoduchá 

obsluha
• Při ukončení přítlaku zpětný krok pro 

zamezení vytékání tmelu z kartuše
• Lehké materiály umožňující práci po 

delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

Profi  aplikační pistole na kartuše s převodem 07.01

Profi  AKU pistole pro aplikaci z kartuše 07.04

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

Hobby aplikační pistole na kartuše

Charakteristika
• Okamžitá použitelnost, jednodu-

chá obsluha
• Lehké materiály umožňující práci 

po delší dobu bez zvýšené únavy

07.01

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

Pro vytlačování těsnící hmoty nebo lepidla z kartuší. Aku pistole je vybavena elek-
tronickou ochranou proti přetížení a automatickým zpětným chodem, aby se za-
bránilo samovolnému vytékání z kartuše. Pistole je vybavena funkcí automatického 
vypnutí. Je-li kartuše prázdná, motor se automaticky vypne.

Charakteristika
• Masivní posuvný segment umožňující 

aplikaci bez prokluzu vodící tyče
• Konstrukce mechanizmu z lehkých slitin 

s vysokou pevností
• Dlouhá funkčnost a životnost

Charakteristika
• Snadná manipulace
• Výdrž akumulátoru na více 

jak 100 kartuší

N110

N1102

N1180

N4000

N152

N4040DW

N105

N114

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

60012FFP plechovka 350 g žlutá 72 Kč 86 Kč

60013FFP plechovka 900 g žlutá 142 Kč 170 Kč

60014FFP plechovka 3,6 kg žlutá 511 Kč 613 Kč

60015FFP plechovka 7,5 kg žlutá 1 066 Kč 1 279 Kč

60017FFP plechovka 15 kg žlutá 2 099 Kč 2 519 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

50230FF dóza 250 g bílá / transp. 43 Kč 52 Kč

50231FF dóza 500 g bílá / transp. 72 Kč 86 Kč

50232FF dóza 750 g bílá / transp. 120 Kč 144 Kč

50242FF kbelík 5 kg bílá / transp. 494 Kč 593 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

50202FF dóza 250 g  bílá / transp. 39 Kč 47 Kč

50212FF dóza 500 g bílá / transp. 65 Kč 78 Kč

50213FF dóza 750 g bílá / transp. 109 Kč 131 Kč

50222FF kbelík 5 kg bílá / transp. 439 Kč 527 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

51001RL kelímek 1 kg bílá 83 Kč 100 Kč

51002RL kbelík 5 kg bílá 297 Kč 356 Kč

510031RL kbelík 14 kg bílá 758 Kč 910 Kč

510041RL kbelík 24 kg bílá 1 299 Kč 1 559 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA CENA S DPH CENA S DPH

50251FF dóza 250 ml medově hnědá 142 Kč 170 Kč

50252FF dóza 500 ml medově hnědá 175 Kč 210 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

APLIKAČNÍ
PÍST

BARVA CENA S DPH CENA S DPH

N110 pistole HKS 12 COX šestihranný profi l oranžová 153 Kč 184 Kč

N1102 pistole HKS 12 COX speciál šestihranný profi l černá 109 Kč 131 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

APLIKAČNÍ
PÍST

BARVA CENA S DPH CENA S DPH

N1180 pistole MK5 SKELET HP s převodem – 792 Kč 950 Kč

N152 pistole PRO 2000 s převodem – 1 353 Kč 1 624 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

TYP BARVA CENA S DPH CENA S DPH

N154 pistole TS 215 T pneumatická – 5 060 Kč 6 072 Kč

zboží na objednávku

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

TYP BARVA CENA S DPH CENA S DPH

N4000 Milwaukee PCG 14/300 AKU – 15 950 Kč 19 140 Kč

N4040DW Aku pistol DeWalt DC540K 310 12V AKU – 11 825 Kč 14 190 Kč

OBJEDNACÍ
ČÍSLO

APLIKAČNÍ
PÍST

POČET KS
V KARTONU

BARVA CENA S DPH CENA S DPH

N105 pistole HKK 12 plechová kruhový profi l 12 ks – 39 Kč 47 Kč

N114 pistole litinová šestihranný profi l 24 ks – 65 Kč 78 Kč


