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AC Marca Czech Republic s.r.o. je 
společnost, která na českém trhu pů-
sobí od roku 1995. Slovenská pobočka 
AC  Marca Slovakia s.r.o. existuje od 
r. 1997. Obě společnosti jsou součástí 
mezinárodního holdingu AC Marca. Jsou 
specialisty v oblastech péče o domác-
nost, hygiena, péče o tělo a v oblasti 
lepidel a tmelů. Společnost se kromě za-
měření na obchodní sféru zabývá i vlast-
ní výrobou. Tato činnost zaznamenala za 
poslední roky velký rozvoj. Byly postave-
ny nejen skladové prostory, ale zejména 
moderní výrobní haly, kde se vyrábí část 
produktů nejen pro český trh, ale i pro 
ostatní pobočky holdingu AC Marca. Cí-
lem společností AC Marca v České re-
publice i na Slovensku je být nejlepším 
specialistou na trzích, kde působí, neu-
stále vytvářet nové hodnoty prostřednic-
tvím svých značek a postupně si vytvá-
řet skupinu spokojených zákazníků, kteří 
důvěřují špičkovým výrobkům. Proto se 
neustálým zdokonalováním stávajících 
výrobků a zaváděním nových snaží zá-
kazníkům život ulehčit a zpříjemnit.

AC Marca Czech Republic s.r.o. je 
spoločnosť, ktorá na českom trhu pô-
sobí od roku 1995. Slovenská pobočka 
AC  Marca Slovakia s.r.o. existuje od 
r.  1997. Obe spoločnosti sú súčasťou 
medzinárodného holdingu AC Marca. 
Sú špecialisty v  oblastiach starostlivos-
ti o domácnosť, hygiena, starostlivosť 
o telo a v oblasti lepidiel a tmelov. Spo-
ločnosť svoju činnosť orientuje nielen 
na obchodnú sféru, ale aj na vlastnú 
výrobu. Táto časť činnosti zaznamenala 
za posledné roky veľký rozvoj. Postavi-
li sa nielen nové skladové priestory, ale 
najmä moderné výrobné haly, kde sa 
vyrába časť produktov nielen pre český 
trh, ale aj pre ostatné pobočky holdingu 
AC Marca. Cieľom spoločnosti AC Marca 
v Českej republike aj na Slovensku je byť 
najlepším špecialistom na trhoch, kde 
pôsobí, neustále vytvárať nové hodnoty 
prostredníctvom svojich značiek a  po-
stupne si vytvárať skupinu spokojných 
zákazníkov, ktorí dôverujú špičkovým 
výrobkom. Preto sa neustálym zdoko-
naľovaním existujúcich výrobkov a zavá-
dzaním nových snaží zákazníkom život 
uľahčiť a spríjemniť.

AC Marca je mezinárodní sku pina se 
sídlem v Barceloně, s jedenácti dceři-
nými společnostmi a více než 1000 za-
městnanci, jejíž produkty najdete ve více 
než 60 zemích světa. Společnost založe-
ná v roce 1922 začínala s výrobou barev 
na textilie pro domácí použití pod znač-
kou Iberia. Od té doby významně rozší-
řila své pole působnosti a  v současné 
době se zabývá výrobou a distribucí více 
než dvaceti druhů značek z oblasti de-
tergentů a přípravků pro péči o domác-
nost, kosmetiky, lepidel a tmelů. Portfolio 
se může chlubit známými značkami jako 
je např. Alex, Norit, Sanytol, Lactovit, 
 Giorgi, Ecran, Ceys aj. Většina značek je 
lídrem trhu ve svých kategoriích.

CZ SK
AC Marca je medzinárodná skupina 
so sídlom v Barcelone, s jedenástimi 
dcérskymi spoločnosťami a viac ako 
1000 zamestnancami, ktorej produkty 
nájdete vo viac ako 60 krajinách sveta. 
Spoločnosť založená v roku 1922 
začínala s  výrobou farieb na textil pre 
domáce použitie pod značkou Iberia. 
Od  tej doby významne rozšírila svoje 
pole pôsobnosti a v súčasnej dobe 
sa zaoberá výrobou a distribúciou 
viac ako dvadsiatich druhov značiek 
z oblasti detergentov a prípravkov pre 
starostlivosť o domácnosť, kozmetiky, 
lepidiel a tmelov. Portfólio sa môže 
pochváliť známymi značkami ako napr. 
Alex, Norit, Sanytol, Lactovit, Giorgi, 
Ecran, Ceys atď. Väčšina značiek je vo 
svojej kategórii lídrom na trhu.
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Ceys je profesionální značka s více než 
padesátiletou tradicí v oboru lepidel 
a chemických výrobků pro kutilství a sta-
vebnictví. Od roku 1962 Ceys vyrábí 
a  prodává širokou škálu lepidel, tmelů, 
silikonů, hydroizolačních a restaurátor-
ských prostředků a nátěrových hmot, 
profesionálních lepidel… s cílem poskyt-
nout maximální službu zákazníkovi a ko-
nečnému spotřebiteli a uspokojit všech-
ny jeho potřeby. Ceys najdete na mnoha 
obchodních místech, kde se prodávají 
stavebnické a sanitární potřeby. Soutěží 
také na náročném profesionálním trhu, 
kde kvalita, záruka a technická podpora 
jsou neodmyslitelné požadavky. Značka 
má k dispozici výrobní závod v  Bigu-
es i  Riells u Barcelony, s plně automa-
tizovanými výrobními a plnícími linkami 
a vysokou úrovní standardů kvality. Také 
vysoký stupeň inovace zaručuje, že 
produkty Ceys jsou vždy účinné, prak-
tické, bezpečné, jednoduché a odpo-
vídají potřebám i těch nejnáročnějších 
spotřebitelů. Vybudovaná obchodní síť 
je na blízku všem našim zákazníkům 
a  osobním přístupem se snaží vyhovět 
každému z nich a nabídnout to nejlepší 
a nejaktuálnější řešení.

CZ SK
Ceys je profesionálna značka s viac 
ako päťdesiatročnou tradíciou v obo-
re lepidiel a chemických výrobkov pre 
hobby a  stavebníctvo. Od roku 1962 
Ceys vyrába a predáva širokú škálu le-
pidiel, tmelov, silikónov, hydroizolačných 
a reštaurátorských prostriedkov a ná-
terových hmôt, profesionálnych lepidiel 
... s cieľom poskytnúť maximálnu služ-
bu zákazníkovi a konečnému spotrebi-
teľovi a uspokojiť všetky jeho potreby. 
Ceys nájdete na mnohých obchodných 
miestach, kde sa predávajú stavebníc-
ke a sanitárne potreby. Súťaží tiež na 
náročnom profesionálnom trhu, kde 
kvalita, záruka a technická podpora sú 
neodmysliteľné požiadavky. Značka má 
k dispozícii výrobný závod v Bigues aj 
Riells u Barcelony, s plne automatizova-
nými výrobnými a plniacimi linkami a vy-
sokou úrovňou štandardov kvality. Tiež 
vysoký stupeň inovácie zaručuje, že pro-
dukty Ceys sú vždy účinné, praktické, 
bezpečné, jednoduché a zodpovedajú 
potrebám aj tých najnáročnejších spot-
rebiteľov. Vybudovaná obchodná sieť 
je na blízku všetkým našim zákazníkom 
a osobným prístupom sa snaží vyhovieť 
každému z nich a ponúknuť to najlepšie 
a najaktuálnejšie riešenie.
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TOTAL TECH
Total Tech je lepidlo a zároveň tmel, nyní s ještě lepší a jedinečnou technologií 
Polymer Total 3. Stavební jednosložkový hybridní tmel-polymer s přilnavostí po-
lyuretanu a elasticitou silikonu.

LEPÍ všechny materiály v interiéru i exteriéru, dokonce i pod vodou.

TMELÍ všechny typy spár a spojů a dodává jim trvalou pružnost.

OPRAVUJE expres s okamžitým slepením a hermetickým těsněním.

TOTAL TECH EXPRESS
Total Tech odolává extrémním povětrnostním podmínkám 
– prudké změny teplot, voda, led, vlhkost a plíseň. Resistentní 
je také vůči UV záření a stárnutí. Absorbuje údery, nárazy i vibrace. 
Má velké vyplňovací schopnosti a zároveň neztrácí svůj objem. 
Je 100 % hermetický a nepropustný. V případě potřeby je natíra-
telný 24 hodin po aplikaci. Neobsahuje rozpouštědla a je šetrný  
k ošetřovaným povrchům. Suchý je už za 1 hodinu. Trasnparentní 
varianta je vhodná i na nerezovou ocel a zrcadla.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 

Očistit dobře plochy. 
Jako lepidlo: Aplikovat a spojit tlakem. U těžkých předmětů zajistit 
spoj lepicí páskou nebo svorkou až do úplného zaschnutí lepidla. 
Jako tmel: Aplikovat v provázku a uhladit prstem namočeným 
v  mýdlové vodě. Očistit ještě vlhké zbytky výrobku absorpčním 
papírem.

3 v 1: lepí, tmelí, opravuje

Technické specifikace

Transparentní Barevný

Chemická podstata: Hybridní polymer, technologie MS POLYMER

Stékání (viskozimetr Daniels): 0 mm 0 mm

Obsah sušiny: > 95 % > 95 %

Hustota 1,04 – 1,07 kg/l 1,44 - 1,48 kg/l

Vytvoření povrchové vrstvy  
(2 mm, při 23ºC  
a relativní vlhkosti 50 %):

10 min. 7 min

Hloubka vytvrzení 3 mm (24 h); > 7 mm (7 dní) 3 mm (24 hod); > 5 mm (7 dní)

Tvrdost Shöre A (DIN 53505): 43-45 45 – 50

Prodloužení při přetržení  
(ISO 53504): 450% > 370%

Pevnost v tahu (DIN 53504): 2,8 MPa 3,0 MPa

Teplotní odolnost: -40 až +90 °  -40 až +90 °C

Aplikační tepl: +5 až +35 °C  + 5 až + 35 °C

Viskozita:
200–900 cP (5 s-1); 
150–400 cP (10 s-1); 
50–150cP (50 s-1)

> 15 000 cP (0,1 s-1); 
400-800 cP (5 s-1); 
100- 450 cP (10 s-1)

Doba schnutí: 2 hodiny 1 hodina

Maximální vytvrdnutí: 24 hodin 24 hodin

TOTAL TECH EXPRESS transparent

TOTAL TECH EXPRESS bílý

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
transparent 290 ml 12

SAP číslo 42507226

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
bílý 290 ml 12

SAP číslo 42507216

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
transparent tuba 125 ml 12

SAP číslo 42507242

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
bílý tuba 125 ml 12

SAP číslo 42507232

EAN ITF
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TOTAL TECH EXPRESS barevný

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
hnědý 290 ml 12

SAP číslo 42507222

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
černý 290 ml 12

SAP číslo 42507221

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
modrý 290 ml 12

SAP číslo 42507125

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
šedý 290 ml 12

SAP číslo 42507220

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH EXPRESS 
béžový 290 ml 12

SAP číslo 42507124

EAN ITF

TOTAL TECH

TOTAL TECH TRI´ACTION
Produkty Tri´Action patří díky svým unikátním vlastnostem do skupiny Total Tech. Lepí, tmelí 
a opravují jakýkoliv materiál v jakékoli situaci. Tri´Action je odolný i těm nejtvrdším podmínkám 
včetně vody a vlhkosti. Odolnost extrémním povětrnostním podmínkám je samozřejmostí, 
stejně jako pružnost a 100% hermetické spoje. Odolává teplotám od -50°C až do +120°C. 
Neobsahuje žádná rozpouštědla a nepoškozuje lepené plochy. Tri´Action je vhodný pro pou-
žití i na pružné materiály díky své elasticitě.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 

Dobře očistit spojované nebo tmelené plochy. 
Jako lepidlo: Aplikovat na jednu z lepených stran a spojit. Minimálně hodinu nepohybovat 
lepeným předmětem. Pokud je aplikace ve vertikální poloze, nechat přichycené minimálně 
2 hodiny. 
Jako tmel: Aplikovat pruh (šňůrku) a prstem namočeným v mýdlové vodě vyhladit. Maximál-
ní odolnosti je dosaženo po 24 hodinách.

Technické specifikace

Chemický základ: Hybridní polymer.
Technologie MS Polymer

Vzhled: Transparentní hmota tekuté 
až gelové konzistence

Tvorba potahu: 20 min při 23 °C  
a 50% relativní vlhkosti

Doba schnutí: 48 hodin

Prodloužení při přetržení: 103 % (DIN 53504)

Viskozita: 140 000 mPa.s

Teplotní odolnost: -50 °C až +120 °C

Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH TRI´Action 75 g 8

SAP číslo 42507267

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

TOTAL TECH TRI´Action 10 g 12

SAP číslo 48507228

EAN ITF
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Tekuté hřebíky a montážní pásky

Název Obsah ks/krt

MONTACK 
LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ 
blistr

100 g 12

SAP číslo 48507264

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK 
LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ 
tuba

190 g 12

SAP číslo 42507252

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK 
LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ 450 g 15

SAP číslo 42507263

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit lepe-
né plochy. Nanést lepidlo na jednu ze spo-
jovaných ploch po tečkách nebo proužcích 
a spojit silným tlakem obě plochy. Při lepení 
těžkých předmětů spoj zpočátku zajistit. 
Maximální doba pro realizaci spoje je 5 mi-
nut od aplikace lepidla. Maximální odolnosti 
je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ
Silné a odolné montážní lepidlo pro okamžité lepení všech typů materiálů na různé podkla-
dy. Vhodné na porézní i neporézní materiály. Lepí přímo, bez potřeby odvětrávání. Okamži-
tě přilne během 10 sekund a nestéká. Lepidlo neodpadává a odolává vlhkosti. Má vysoké 
vyplňovací schopnosti a vynikající přilnavost k lepeným povrchům, dokonce k polystyrenu, 
zrcadlům a keramice. Je vhodné pro lepení v interiéru i exteriéru. Nově s technologií Xtra Grip 

- rozvětvené polymery vytvářejí trojrozměr-
nou síťovou strukturu a tím zajišťují extrémní 
počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí a ma-
ximální konečnou odolnost lepidla.

NOVINKA

Technické specifikace

Konečná pevnost v tahu: 40 Kg/cm2

Hustota: přibližně 1,4 kg/l 

Obsah sušiny: 98 – 100 % 

Prodloužení při přetržení: 60%

Viskozita: 0,1 s-1 20000 
5 s-1 800 – 1000

Shore A: 85

Tvorba povlaku: 3 min.

Rychlost vytvrzování * 2,5 mm za 24 hodin 

*  Hloubky větší než 2,5 mm a spoje, kde je výrobek za-
pouzdřen, vyžadují k úplnému vytvrzení přibližně 3 dny.

Název Obsah ks/krt

MONTACK 
LEPÍ VŠE HIGH TACK 450 g 15

SAP číslo 42507440

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené plochy musí být ocištěné od mastnoty, prachu a jiných ne-
čistot a vlhkosti. Seříznout konec uzávěru kartuše a našroubovat aplikační špičku seříznutou 
na požadovaný profil. Vložit kartuši do pistole. Nanést dostatečné množství v bodech nebo 
v provázcích na jednu lepenou plochu. Spojit plochy lehkým pohybem pro rovnoměrné nan-
esení lepidla a silně stisknout po dobu MINIMÁLNĚ 3 sekund.

MONTACK LEPÍ VŠE HIGH TACK
Montack Lepí Vše HIGH TACK je montážní lepidlo s mimořádnou počáteční přilnavostí 
500 kg/m2 a vysokou konečnou odolností 400 kg/10 cm2. Lze je použít k vertikálnímu le-
pení těžkých prvků, jako jsou výlisky, parapety, panely, desky, obklady, dýhy, zrcadla, staveb-

ní hmoty apod. Při nanášení Montack Lepí 
Vše HIGH TACK nestéká díky své výchozí 
lepivosti a viskozitě, avšak při zachování 
snadnosti aplikace. Díky svému složení na 
bázi hybridního polymeru bez obsahu vody 
a rozpouštědel je lepidlo vhodné pro vnitřní 
i venkovní prostředí, a pro všechny porézní 
a neporézní povrchy, včetně citlivých a vlh-
kých povrchů. S technologií Xtra Grip - roz-
větvené polymery vytvářejí trojrozměrnou 
síťovou strukturu a tím zajišťují extrémní 
počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí a ma-
ximální konečnou odolnost lepidla.

Technické specifikace

Viskozita: 2 000 Pa·s

Vytvoření povrchové vrstvy: 3 min.

Hloubka vytvrzení: 1 den: 
 3 dny:
 7 dní:

2 mm
3 mm
4 mm

Prodloužení: 120 %

Síla při přetržení: 40 kg/cm2

Dynamická pevnost (ISO 37): 500 kg/m2

Statická pevnost (ISO 37): 430 kg/m2

Tvrdost Shöre A (ISO 868): 78

Teplotní odolnost: -15 až +80 °C

NO
VI

NK
A
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MONTACK LEPÍ VŠE ODSTRANITELNĚ
Montážní lepidlo s absolutní přilnavostí určené k připevnění doplňků, příslušenství a dekoračních prvku, protože lepí pevně, vytváří odolné 
a trvalé spoje a zároveň jej lze kdykoli snadno a čistě odstranit bez zanechání stop. S technologií Xtra Grip -  rozvětvené polymery vytvářejí 
trojrozměrnou síťovou strukturu a tím zajišťují extrémní počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí a maximální konečnou odolnost lepidla.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit lepené plochy. Aplikovat lepidlo v bodech po obvodu jedné z lepených ploch. Spojit plochy, stisknout 
a znovu odlepit. Po uplynutí max. 12 až 15 minut plochy znovu slepit a stisknout na dobu několika sekund. PRO ODLEPENÍ vložit mezi před-
mět a plochu špachtli a provádět páčivé pohyby, dokud lepidlo nepovolí. Body lepidla z odlepených ploch lze jednoduše strhnout.

Technické specifikace

Barva: bílá

Hustota: 1,15 kg/l

Sušina: > 95 %

Tvrdost Shore A: 60 – 70

Prodloužení v tahu: 200 – 350 %

Pevnost v tahu: 30 kg/cm

Teplota při aplikaci:  +5 až +35 °C

Teplotní odolnost: 0 až 60 °C

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
ODSTRANITELNĚ 20 g 12

SAP číslo 42507400

EAN ITF

NO
VI

NK
A

MONTACK LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ
Montážní lepidlo pro lepení všech typů materiálů na různé podklady vyžadující vždy čis-
tá zakončení. Je vhodné pro jemné a transparentní materiály (zrcadla,  porex®,mramor,…). 
Jeho vyplňovací schopnosti umožňují apli-
kace i na nerovné plochy. Odolává vlhkosti. 
Lepení je rychlé a trvalé. Montack Lepí Vše 
Neviditelně je možné bez obav použít i na 
pěnový polystyren. Nově s technologií Xtra 
Grip - rozvětvené polymery vytvářejí trojroz-
měrnou síťovou strukturu a tím zajišťují ex-
trémní počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí 
a maximální konečnou odolnost lepidla.

Technické specifikace

Vzhled: Transparentní 
viskózní tmel 

Tvrdost Shore A: 35 – 40

Viskozita: tixotropní

Prodloužení při přetržení (DIN 53504): 200 %

Smyková pevnost (bukové dřevo, 48 h): 22 kg/cm2

Aplikační teplota: +5 až +30 °C

Teplotní odolnost: -15 až +80 °C

Tvorba povlaku: 05.VII min.

Doba dosažení max. odolnosti: 24 h

Název Obsah ks/krt

MONTACK  
LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ 
transparent blistr

80 g 12

SAP číslo 48507262

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK  
LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ 
transparent

315 g 15

SAP číslo 42507261

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK  
LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ 
transparent – tuba

135 g 12

SAP číslo 42507275

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit lepené plochy. Aplikovat lepidlo v dostatečném množství v bodech nebo provázcích na jednu z lepe-
ných ploch. Spojit plochy lehkým pohybem pro rovnoměrné rozetření lepidla a poté spojit silným tlakem po dobu několika sekund.

MONTACK

7



MONTACK

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
OKAMŽITĚ Montážní 
páska pro led kabely

10 m 
x 

8 mm
12

SAP číslo 42507218

EAN ITF

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ MONTÁŽNÍ PÁSKA
Oboustranná gelovitá montážní páska pro připevnění všech materiálů, porézních i neporéz-
ních, na různé druhy hladkých i lehce zdrsněných podkladů. Odolává změnám teplot a vlh-
kosti. Pásku lze snadno použít v exteriéru i interiéru. S posilující síťkou vysoké odolnosti. Pás-
ka je transparentní. K dispozici také jako praktické proužky bez nutnosti předchozí přípravy 
pásky k aplikaci.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Očistit alkoholem slepované plochy a usušit. Aplikovat pásku na lepený předmět bez do-
tknutí se lepicí pásky prsty a uříznout. Stlačit dobře pásku a odstranit ochranný film. Spojit 
v požadované poloze a silně zatlačit.

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
OKAMŽITĚ 
Páska – proužky

10 ks 
(48 x 18 mm) 12

SAP číslo 48507207

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
OKAMŽITĚ 
Páska

2,5 m 
x 

19 mm
12

SAP číslo 48507240

EAN ITF

Technické specifikace

Tloušťka pásky: 0,73 mm

Pevnost ve smyku: 10 kg/cm2 (24 h buk – buk)

Průtažnost: 100 %

Teplotní odolnost: -10 až + 75 °C

Pevnost návinu: 6 kg/páska*

* 48507207

NO
VI

NK
A

MONTACK LEPÍ VŠE PROFESIONÁLNĚ
Montážní lepidlo na bázi neoprenu s vysokou finální odolností je ideální na lepení všech typů 
materiálů na různé podklady. Má vynikající přilnavost a vysoké vyplňovací schopnosti.  Umož-
ňuje úpravy v prvních minutách po aplikaci. Lepidlo je vhodné pro trvalé spoje a je určené 
speciálně pro velké plochy. Odolá vlhkosti a vysoké zátěži až do 200 kg/2 cm2.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Plochy očistit, osušit, odmastit. Lepidlo nanést v bodech na jednu z lepených ploch, spojit 
v požadované poloze a lehce stlačit. Odlepit a nechat lepidlo 5 – 10 minut odvětrat. Následně 
spojit silným tlakem po dobu několika sekund.

Technické specifikace

Vzhled: Pasta krémové barvy

Viskozita Brookfield (7,20°, 20 ot): tixotropní

Hustota: cca 1,18 kg/I

Sušina: 57 – 58 %

Teplota skladování a aplikace: +5 až +30 °C

Teplotní odolnost: -20 až +110 °C

Slévatelnost: < 1 mm

Pevnost v tahu (24 hodin): cca 75 – 100 kg/cm2

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
PROFESIONÁLNĚ 
blistr

100 ml 12

SAP číslo 48507213

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

MONTACK LEPÍ VŠE 
PROFESIONÁLNĚ 300 ml 15

SAP číslo 42507211

EAN ITF
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Silikony a silikonové tmely

SILIKON STOP PLÍSNI
Silikonový acetátový tmel nejvyšší kvality zabraňuje pronikání vody a vlhkosti a zachovává spáry bílé a v dokonalém stavu. Díky revoluční TLC 
technologii postupného uvolňování se fungicid aktivuje pouze tehdy, když jsou vhodné podmínky pro vznik plísně (vlhkost a horkost). Pokud 
tomu tak není, zůstává neaktivní. Silikon tak má 5x delší trvanlivost než jakýkoliv jiný silikon určený pro koupelny a kuchyně. Zabraňuje usa-
zování plísní ve spárách, a ty proto nečernají a jsou trvale čisté a hygienické. Tmel je suchý 
už za 30 – 60 minut, což dovoluje použít koupelnu nebo kuchyň velmi brzy po aplikaci, aniž 
by hrozilo riziko odloupnutí tmelu. Aplikace je možná v interiéru i exteriéru. Utěsnění bude 
díky tomuto silikonu naprosto hermetické, spoje jsou zároveň pružné a odolávají čisticím 
prostředkům i trvalé vlhkosti.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Tuba: Odstranit původní silikon a plochu očistit. Odšroubovat víčko, seříznout aplikační špič-
ku podle požadované šířky a aplikovat jednolitě silikon. Silikon uhladit vlhkým prstem. 
Kartuše: Seříznout hrdlo kartuše a našroubovat aplikační špičku seříznutou šikmo na po-
žadovaný profil. Umístit kartuši do aplikační pistole. Aplikovat pruh silikonu a uhladit vlhkým 
namydleným prstem. Odstranit zbytky silikonu hadrem. Po zaschnutí je možno přebytky 
silikonu odstranit nožíkem.
Doporučení: Je důležité aplikovat čerstvý produkt na čistou a vydesinfikovanou spáru, pra-
videlně čistit a zamezit nahromadění mýdla nebo vody na silikonu. Uchovávat a aplikovat 
výrobek na suchém a chladném místě při teplotě mezi + 5 °C až + 30 °C.

Technické specifikace

Barva: bílá nebo transparentní

Hustota: 1 kg/l

Stečení (viskozita): < 1 mm

Prodloužení do okamžiku 
roztržení: 673 %

Pevnost v tahu: 0,74 N/mm2

Tvrdost A podle Shöre 
(24 h, 20°C): 17

Katalýza kyselá

Vytvoření povrchové vrstvy 
(2 mm, 20 °C, 50 % HR): 5 min

Teplotní odolnost: -30°C až +120°C

Název Obsah ks/krt

Silikon Stop plísni 
bílý tuba 125 ml 12

SAP číslo 42505568

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Stop plísni 
transparent tuba 125 ml 12

SAP číslo 42505573

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Stop plísni 
bílý 280 ml 15

SAP číslo 42505540

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Stop plísni 
transparent 280 ml 15

SAP číslo 42505546

EAN ITF
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SILIKONY

SILIKON KOUPELNY A KUCHYNĚ
Acetátový silikon je ideální pro tmelení spojů v kuchyních a koupelnách. Zabraňuje prosako-
vání vody a vlhkosti. Díky obsaženému fungicidu zajišťuje odolnost proti plísni. Technologie 
trojité ochrany navíc díky odolnosti i proti houbám a řasám zajistí perfektní ochranu siliko-
nových spár. Netmavnou ani nečernají. Silikon odolává pracím práškům, mýdlům, vlhkosti 
a teplotám mezi -10 až +70 °C. Nesmršťuje se, neodlepí ani nepraskne.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Očistit a osušit spojované plochy. Aplikovat silikon a uhladit prstem namočeným v mýdlové 
vodě. Otřít zbytek silikonu hadrem. Po zaschnutí může být přebytek odstraněn nožíkem.

Název Obsah ks/krt

Silikon Koupelny a kuchyně  
transparent 280 ml 15

SAP číslo 42505531

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Koupelny a kuchyně 
bílý 280 ml 15

SAP číslo 42505530

EAN ITF

SILIKON UNIVERZÁLNÍ
Univerzální acetátový silikon je ideální pro široké použití v domácnosti. Je vhodný pro konstrukční a opravné práce v interiéru i exteriéru. 
Zabraňuje prosakování vody a průchodu vzduchu. Výborně přilne ke sklu, kovu, obkladům, betonu, PVC atd. Silikon vytváří pružné spoje 
absorbující dilatační a smršťovací pohyby materiálů.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Očistit a osušit plochy. Aplikovat tmel a uhladit prstem namočeným v mýdlové vodě. Otřít zbytek silikonu hadrem. Po zaschnutí může být 
přebytek odstraněn nožíkem. Odolává vlhkosti a teplotám mezi -40 až +180 °C, pracím práškům a mýdlům.

Název Obsah ks/krt

Silikon Univerzální 
transparent 280 ml 25

SAP číslo 42506225

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Univerzální 
bílý 280 ml 25

SAP číslo 42506226

EAN ITF
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SILIKON NEUTRÁLNÍ
Silikon je vhodný na veškeré běžné domácí, stavební nebo konstrukční práce i dilatační spáry. Přilne na beton, cement, obklady, dřevo, kovy 
a plasty, a to mezi sebou i s jinými materiály. Je vhodný i na lepení zrcadel. Díky své neutrálnosti nepoškozuje materiály (mramor, přírodní 
kámen). Odolává vlhkosti a teplotám mezi -40 až +180 °C. Doba schnutí je 60 minut. Obsahuje protiplísňové složky a je bez rozpouštědel.
Neutrální silikony v kartuších jsou držitelem potravinářského certifikátu ISEGA (č.reg.48461 U 18, podle EU nařízení 1935/2004 a nařízení 
LFGB), který deklaruje vhodnost a bezpečnost produktu pro oblasti, kde se pracuje s jídlem. Výrobek není vhodný pro přímý kontakt s po-
travinami.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit spojované plochy. Aplikovat silikon pomocí aplikační pistole a uhladit prstem namočeným v mýdlové 
vodě. Zbytky silikonu odstranit navlhčeným hadříkem. Výrobek skladujte a používejte při teplotě mezi +5°C až +40°C.

Název Obsah ks/krt

Silikon Neutralní 
bílý 280 ml 15

SAP číslo 42505528

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Neutralní 
bílý – tuba 125 ml 12

SAP číslo 42505558

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Neutralní 
transparent 280 ml 15

SAP číslo 42505529

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Silikon Neutralní 
transparent – tuba 125 ml 12

SAP číslo 42505559

EAN ITF
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AKRYLÁTOVÝ TMEL SPÁRY A PRASKLINY
Akrylátový tmel je speciálně určený pro tme-
lení prasklin, trhlin, malých děr nebo dilatač-
ních spár. Tmelí spáry mezi rámy oken a zá-
rubněmi dveří se zdivem, je vhodný na tmelení 
spojů a prasklin sádrokartonových desek, 
štěrbin v betonu, cihlách, dřevě, dřevotřís-
ce, aj. Technologie High Flex s vysokým 
obsahem sušiny 88,5% mu dodává maxi-
mální pružnost, zabraňuje šíření prasklin 
v exteriéru a zvyšuje odolnost proti vodě. 
Díky expresnímu schnutí bude práce velmi 
rychle dokončená, tmel je možné i natírat už 
po 30 minutách od aplikace. Má univerzální 
bílou barvu a je vhodný do interiéru i exteriéru.

Název Obsah ks/krt

Akrylátový tmel 
Spáry a praskliny ve zdi 280 ml 15

SAP číslo 42505608

EAN ITF

TMELY

KAMNÁŘSKÝ TMEL
Ohnivzdorný tmel určený pro opravy prasklin 
nebo pro utěsnění nepohyblivých spár vy-
stavených vysokým teplotám +1100  °C 
či jednorázové teplotě +1500 °C a přímému 
ohni. Je vhodný pro opravy prasklin, štěr-
bin a vytmelení spár, pro montáž, spojování 
a  opravy protipožárních dveří, topení, ka-
men, kotlů, krbů a komínů, pecí, kuchyň-
ských sklokeramických desek, aj. Pro práci 
pouze v interiéru.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit, osušit a odmastit plochu. Aplikovat tmel. Zbytky tmelu očistit vlhkým hadrem ještě před zatvrdnutím. Nechat za-
schnout 24 – 48 h než se zapálí kamna. Chránit před politím vodou. Po zaschnutí zapálit kamna a postupně zvyšovat tepotu. Po dobu 2 hodin 
ji udržovat na +100 °C. Lze natírat, jakmile zcela ztvrdne. Optimální aplikační teplota: +20°C. Čištění nářadí: teplou vodou před zatvrdnutím.

Název Obsah ks/krt

Kamnářský tmel 310 ml 15

SAP číslo 42506301

EAN ITF

SELLAFLEX POLYURETANOVÝ TMEL
Těsnící polyuretanový jednosložkový tmel 
vysoké kvality pro použití ve stavebnictví 
k těsnění, lepení a vyplňování pružných spár 
a dilatačních spojů, a také jako lepidlo růz-
ných konstrukčních prvků. Je odolný vůči 
náhlým změnám teplot, a jeho vytvrzování 
je závislé na vlhkosti okolí. Po vytvrzení je 
přetíratelný.
Tvrdost: FC40
Prodloužení při přetržení: >250%

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené povrchy důkladně očistit a osušit. Prorazit kovový kryt.

Lepení: nanést produkt pomocí pistole na jeden z lepených povrchu a tlakem části spojit.

Tmelení/utěsnění: nanést rovnoměrnou vrstvu produktu a vyhladit pomocí špachtle 
navlhčené v mýdlovém roztoku.

Název Obsah ks/krt

SellaFlex 
Polyuretanový tmel 
bílý

310 ml 12

SAP číslo 42505801

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

SellaFlex 
Polyuretanový tmel 
šedý

310 ml 12

SAP číslo 42505802

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Důkladně očistit a osušit spojované plochy. Aplikovat tmel a uhladit pomocí špachtle. Přebytek tmelu setřít hadrem.
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Hydroizolace

TOTÁLNÍ BARIÉRA Hydroizolační Totální bariéra z řady Agua Stop zajistí nepropustnost jakéhokoliv povrchu, vy-
plní a vyspraví trhliny a spáry. Díky své jedinečné technologii vytváří trvalou elastickou mem-
bránu, vysoce odolnou vůči UV záření a nepřízni počasí. 100 % voděodolný a vodotěsný 
polymer je zároveň velmi pružný a snadno se aplikuje. 

POUŽITÍ NA:
• Přístřešky, střechy, ploché pochozí střechy, okapy a okapové roury, kanály a drenáže. 
• Spáry mezi střechou a vertikálním prvky. 
• Opravy prasklin. 
• Květníky, nádrže (vnitřní plochy nádrží). 
• Průmyslové střechy ze sendvičových panelů. 
• Ochrana kovových součástí. 
• Vícemateriálové součásti. 
• Vodotěsná vrstva pod sprchovou vaničkou.
• Izolace pod obklady a dlažbu.
• Opravy prasklin v trubkách, okapech a okapových rourách.

NÁVOD NA POUŽITÍ: 
Příprava povrchu: Odstraňte dokonale všechny nečistoty. Ošetřovaný povrch musí být soudržný. Připravený povrch nechte před nanesením 
přípravku schnout.
Příprava výrobku: Je důležité přípravek před použitím mísit po dobu 5 minut míchadlem za nízkých otáček a potom nechat 5 minut stát, aby 
unikl všechen případný vzduch. Aby bylo zajištěno dokonalé promísení, musí míchadlo dosahovat až ke dnu nádoby.
Aplikace: Přípravek nanášejte štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. Mezi nátěry nechte dost času na schnutí (7 hodin za normálních 
teplotních a vlhkostních podmínek). Detaily aplikace pro různé případy použití naleznete v technickém listu.

Technické specifikace

Hustota (23 °C): 1,47 kg/l

Viskozita Brookfield: 7500 ± 400 cP

Prodloužení až do přetržení: 110 ± 25 %

Tvrdost Shore A: 45-50

Aplikační teplota: +5°C – +25°C

Provozní teplota: -25°C – +70°C

Pevné částice: 98 %

Pevnost v tahu: 1,46 N/mm2

Doba zatvrdnutí:

Počáteční (vytvoření povrchového filmu): 45 minut

Mezi vrstvami: 7 hodin

Celkem: 24 hodin

Počáteční odolnost proti dešti: 4 hodiny

Možnost zatížení (chůze): 7 dní

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Totální bariéra 
šedá 1 kg 4

SAP číslo 42902831

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Totální bariéra 
šedá 4 kg 2

SAP číslo 42902833

EAN ITF

Spotřeba materiálu na m2 podle objemu balení a aplikace

Oprava Vertikální aplikace Horizontální aplikace / pochozí Dlažba

1 kg 0,7 m2 0,7 m2 0,5 m2 0,7 m2

4 kg 2,7 m2 2,7 m2 2 m2 2,7 m2
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AGUA STOP®

HYDROIZOLAČNÍ TMEL
Vodu nepropouštějící tmel na bázi koncentrované disperze modifikovaného kaučuku se spe-
ciálními pryskyřicemi, skelnými vlákny a zpevňujícími látkami. Při zasychání vytvoří vrstvu, 
která pevně přilne k podkladu, je nepropustná a má potřebnou elasticitu, která umožňu-
je dilatace, kterým podléhají materiály používané ve stavebnictví. Pohyblivost dosahuje až 
1 cm. Tmel přilne k jakémukoli materiálu, je vodotěsný a zároveň zatížitelný. Díky rychlému 
schnutí 2 hodiny je tento výrobek velmi praktický. Tmel odolá i slunci a UV záření. Opravuje 
a velmi efektivně a okamžitě zabraňuje průsakům vody ve spárách a trhlinách či v otvorech 
a škvírách. Utěsňuje spáry v okapech a svodech z PVC. Zabraňuje kapání vody na terasách 
a dvorcích, utěsňuje trhliny na střechách a komínech, je odolný dokonce i v případech zadr-
žování vody na jednom místě. Obsahuje vlákna pro posílení.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Nanášet na čistý povrch zbavený prachu a mastnoty pomocí špachtle anebo aplikační pistole v případě balení v kartu-
ši. Stačí nanést jednu vrstvu přípravku (výtěžnost cca 1 kg/m2), u velmi poškozených míst se doporučuje tmel nanést ještě jednou po uplynutí 
48 hodin. UPOZORNĚNÍ: U velmi vlhkých podkladů nebo pod vodou je třeba nanesený tmel přejet špachtlí. U jemných povrchů se doporu-
čuje předem zkouška na málo viditelném místě.

VHODNÉ POUŽITÍ: oprava netěsností na střeše a terase, oprava a utěsnění zlomů a prasklin na vikýřích, vyplnění spojů mezi komíny a stře-
chou, oprava trhlin v asfaltových fóliích, utěsnění spojů ve žlabech a okapech, oprava trhlin na pláštích lodí a na karosériích karavanů aj.

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Hydroizolační 
tmel šedý 300 ml 12

SAP číslo 42902806

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Hydroizolační 
tmel šedý 6 kg 1

SAP číslo 42902802

EAN ITF

Technické specifikace

Vzhled: hustá pasta 
tmavě šedé barvy

Hustota (kg/l): 1,3 ± 0,1

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: omezená

Vytvoření povrchové vrstvy: cca 20 minut

Doba zatvrdnutí: cca 2 hodiny

Teplota skladování a aplikace: +5 až +30°C

Pracovní teplota: -25 až +100°C

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Hydroizolační 
tmel šedý 1 kg 6

SAP číslo 42902801

EAN ITF
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HYDROIZOLAČNÍ PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR
Hydrofobní kapalina ideálně chrání proti průsakům vody na vnějších zdech. Díky protiplísňovým složkám chrání natřené plochy před plísní, 
zelenými mapami, řasami a jinými vnějšími činiteli, které je mohou poškodit, také před skvrnami a špínou obecně. Díky svému účinku perlové-
ho efektu odpuzuje vodu, přičemž je zároveň paropropustný a 100% vodotěsný. Vhodný pro nátěr na cihlové zdi, vnější zdi, přírodní kámen 
nebo jakýkoliv porézní podklad. Je neviditelný, nenarušuje přírodní zbarvení ani texturu podkladu. Je třeba jej nanášet při teplotě mezi +5 °C až 
+25 °C a při relativní vlhkosti nižší než 85 %. Nátěr je vysoce odolný proti UV záření, ani abraze povrchu nebo extrémní teploty na něj nemají 
nežádoucí vliv. Spotřeba nátěru na vnější beton je 200 – 300 g/m2, při nátěru na přírodní kámen 300 – 500 g/m2. Protiplísňový nátěr se používá 
především na fasádách jako povrchový nátěr, aby se zabránilo pronikání dešťové vody do vodu absorbujících materiálů jak alkalických nebo 
keramických. Prevence proti plísním, vodě, solím, opakovaným mrazům a tání. Umožňuje difuzi plynů, díky čemuž je prodyšný.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochy určené k nátěru musí být pevné, suché, čisté a bez vol-
ných nebo špatně držících prvků a zbytků předchozích nátěrů nebo jiných přípravků. 
Před nanesením obsah balení protřepat. Aplikovat na povrch jednolitou vrstvu příprav-
ku pomocí válečku, štětky nebo rozstřikovače pod nízkým tlakem. Nanášet, dokud 
není nepokryt celý povrch. Obvykle stačí jedna vrstva. V případě více vrstev se nanáší „vlhké do vlhkého“, tj. další vrstva ještě na první 
nezaschlou vrstvu. Použité nářadí okamžitě po skončení umýt rozpouštědlem. Po vytvrzení je možné nářadí očistit pouze mechanicky.

BUTYLENOVÁ VODOTĚSNÁ PÁSKA
Těsnící a opravující páska, která zabraňuje průsakům vody na střešních krytinách a střešním hřebenu, mezi střešními taškami, plechovými 
deskami a ve spojích střechy s komínem. Pomocí pásky lze opravit okapy, svody a potrubí bez tlaku, asfaltové lepenky a jiné krytiny, spoje 
mezi podlahou a zdí na balkónech, střešních i jiných terasách. Možnost použití jako rohové a koutové pásky. Butylenová vodotěsná páska 
je 100 % vodotěsná a odolná vůči UV záření. Je pružná i v případě nízkých teplot a odolá i těm nejvyšším (-30°C až + 80°C). Aplikace 
je díky samolepicí vrstvě velmi jednoduchá, v případě potřeby lze pásku i natírat. Vhodná na dřevo, kov, sklo, folie, zdivo, omítku či beton.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Podklad musí být kompaktní, čistý, suchý a zbavený prachu. V pří-
padě obnovení bitumenové pásky je třeba odstranit veškerý bitumen a odmastit pomocí 
rozpouštědla. Odříznout potřebnou délku pásky. Odstranit protipřilnavou ochrannou fólii. 
Přitlačit na dané místo, aby se nevytvořily vzduchové bubliny.

Název Obsah ks/krt

Agua Stop Hydroizolační 
nátěr protiplísňový 5 l 2

SAP číslo 42903350

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Agua Stop 
Butylenová páska

15 cm 
x 

10 m
4

SAP číslo 42901004

EAN ITF

Technické specifikace

Složení:
vodou ředitelné silany  
– rozpouštědlem ředitelné 
siloxany

Vzhled: fluidní tekutina

Obsah pevných částic: 7,5 %

Hustota (20 °C): 0,810 kg/l

Spotřeba pro krytí 
(1 vrstva):

Hutný beton: 
0,2 – 0,3 kg/m2

Spotřeba pro krytí 
(1 vrstva):

Vápencový kámen: 
0,3 – 0,5 kg/m2

Barva: bezbarvý

Hloubka působení (podle 
absorpce podkladu): od 2 do 10 mm

Aplikační teplota: +5 °C až 25 °C

Skladování: v chladném a suchém místě

Technické specifikace

Složení: hliník – butyl

Tloušťka nosiče: cca 0,6 mm

Nominální hmota: cca 1 100 g/m 

Odlupování 
na fibrocementu 
při 200 mm/min. (+90 °C):

MEL 000 F cca = 5 N/cm

Pružnost butylu MEL 007 60 < P < 90

Odolnost na deformování 
(tixotropie) butylu (+5°C): NFP 85 – 501 0 mm

Odolnost na deformování 
(tixotropie) butylu (+70°C): NFP 85 – 501 0 mm

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C

Teplotní odolnost: -30 °C až +80 °C
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CEYS SUPERUNICK® IMMEDIATE POWER je maximálně výkonné univerzální vteřinové lepidlo z kyanoakrylátu, které schne do 3 vteřin. Lepí 
silně, rychle a bezpečně. Tekutá forma nové generace nedráždí ani nezapáchá. Má vynikající lepicí vlastnosti na celé řadě materiálů a povr-
chů. V porovnání s tradičními univerzálními lepidly vyniká tento výrobek mimořádně krátkou dobou lepení a zároveň vysokou pevností, a to i u 
aplikací, kde je vyžadována pružnost. Odolává teplotám -20°C až +80°C.

SUPERUNICK® IMMEDIATE POWER

NÁVOD NA POUŽITÍ: Před nanesením lepidla se ujistěte, že spo-
jované plochy jsou čisté a suché. Naneste malé množství materiálu 
na jeden z povrchů. Spojte obě části dohromady a stiskněte po 
dobu několika vteřin, dokud se obě části neslepí. Po uvolnění tlaku 
počkejte pár minut, než lepený spoj získá dostatečnou odolnost 
pro manipulaci. Úplné pevnosti je dosaženo přibližně po 24 ho-
dinách. Ihned po použití očistěte špičku nástavce papírovým ka-
pesníkem a zavřete víčko. Tubu nebo láhev uchovávejte ve svislé 
poloze v suchém a chladném prostředí. Vhodné na dřevo, hliník, 
ocel, nerez, mosaz, PVC, ABS, polykarbonát.

Název Obsah ks/krt

SUPERUNICK 
IMMEDIATE POWER plato 10 x 3 g 60

SAP číslo 48504090

EAN ITF

8 411660 950901 18411519055549

Název Obsah ks/krt

SUPERUNICK 
IMMEDIATE POWER 6 g 6 g 12

SAP číslo 48504003

EAN ITF

8 411519 190618 18411519057468

Název Obsah ks/krt

SUPERUNICK 
IMMEDIATE POWER tuba 3 g 24

SAP číslo 48504001

EAN ITF

8 411519 190601 18411519057437

CEYS představuje novou řadu vteřinových lepidel  
SUPERUNICK®, která je výsledkem rozsáhlého výzkumu 
a díky svým vlastnostem uspokojí potřeby těch nejnároč-
nějších uživatelů.

Pod touto značkou nabízíme dva druhy vteřinových lepi-
del - SUPERUNICK IMMEDIATE POWER a SUPERUNICK 
EXTREME POWER. 

9 univerzální tekuté vteřinové lepidlo
9 působí okamžitě, uschne do 3 vteřin
9 odolné vůči nárazům a vibracím
9 odolné vodě a vnějšímu prostředí
9  lepí téměř všechny druhy materiálů včetně vysoce porézních  

(kromě PE, PP a PTFE)
9 nedráždivé, minimální zápach
9 nezanechává bílé stopy
9 100 % transparentní – umožňuje neviditelné spoje

Vteřinová lepidla
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SUPERCEYS
Kyanoakrylátové tekuté vteřinové lepidlo 
vysoké pevnosti a velice jednoduchého po-
užití. Je ideální pro rychlé a drobné opravy. 
Zaschne během 3 vteřin a je transparentní. 
Odolá zátěži až 200 kg/cm2. Díky své uni-
verzálnosti je vhodný na mnoho materiálů: 
porcelán, plasty, papír, guma, kov, dřevo, 
sklo, kůže, karton, mramor aj.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit 
spojované plochy. Aplikovat Superceys na 
jednu z lepených ploch. Spojit části tlakem 
několik sekund. Dobře uzavřít obal. Ucho-
vávat ve svislé poloze na chladném a su-
chém místě při teplotě mezi +5 až +25 °C.

Název Obsah ks/krt

Superceys 3 g 24

SAP číslo 48504002

EAN ITF

8 411135 600096

Název Obsah ks/krt

Superceys 
plato 10 x 3 g 60

SAP číslo 48504092

EAN ITF

8 595059 760972

Technické specifikace

Chemický základ alfa-ethyl-2 kyanoakrylát

Barva bezbarvé

Rychlost vytvrzování 
s aktivátorem < 2 vteřiny

Rychlost vytvrzování 
bez aktivátoru 2 – 15 vteřin

Viskozita cca 100 mPa.s

Schopnost výplně cca 0,05 mm

Bod vzplanutí > 85 °C

Hustota 1,06 kg/l

Teplotní odolnost - 50 °C až +80 °C

Pevnost ve smyku 10 - 25 N/mm2

CEYS SUPERUNICK® EXTREME POWER je maximálně výkonné univerzální vteřinové lepidlo z kyanoakrylátu, které schne do 10 vteřin. Lepí 
silně, rychle a bezpečně. Jedná se o vysoce viskózní gel s vynikající vyplňovací schopností, který nedráždí a nezapáchá. V porovnání s tradi- 
čními univerzálními lepidly nabízí mimořádně krátkou dobu lepení, větší pevnost a rychlost. Díky svým vlastnostem je tento výrobek dokonalý 
jako montážní lepidlo pro drobné aplikace i pro kutilské práce. Odolává teplotám -20°C až +80°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Před nanesením lepidla se ujistěte, že spojované plochy jsou čisté a suché. Naneste malé množství materiálu na jeden 
z povrchů. Spojte obě části dohromady a stiskněte po dobu několika vteřin, dokud se obě části neslepí. Po uvolnění tlaku počkejte pár minut, 
než lepený spoj získá dostatečnou odolnost pro manipulaci. Úplné pevnosti je dosaženo přibližně po 24 hodinách. Ihned po použití očistěte 
špičku nástavce papírovým kapesníkem a zavřete víčko. Tubu nebo láhev uchovávejte ve svislé poloze v suchém a chladném prostředí. 
Vhodné na dřevo, hliník, ocel, nerez, mosaz, PVC, ABS, polykarbonát. 

Název Obsah ks/krt

SUPERUNICK 
EXTREME POWER  
se štětcem

5 g 12

SAP číslo 48504230

EAN ITF

8 411519 742305 18411519059134

Název Obsah ks/krt

SUPERUNICK 
EXTREME POWER tuba 3 g 24

SAP číslo 48504203

EAN ITF

8 411519 742039 18411519059110

SUPERUNICK® EXTREME POWER
9 univerzální gelové rychlé a silné vteřinové lepidlo
9 spojení lepených materiálů do 10 vteřin 
9 maximální odolnost 2 000 kg/10 cm2

9 odolné vůči nárazům a vibracím
9 odolné vodě a vnějšímu prostředí
9  lepí téměř všechny druhy materiálů včetně vysoce porézních 

(kromě PP, PE a PTFE)
9 nedráždivé, minimální zápach, nezanechává bílé stopy
9 neslepí okamžitě prsty a umožňuje opravu lepení v prvních vteřinách
9 gelová konzistence s vyplňovací schopností
9 vhodné i pro aplikaci na vertikální povrchy
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SPECIAL Plastik na tvrdé plasty
Pájecí lepidlo vytváří plastické a průhledné spoje, je odolné vůči vodě a je velmi rychlé. Lepidlo je vhodné do interiéru i exteriéru. Má vyplňovací 
schopnosti. Nelze použít na polyethylen, polypropylen, polykarbonát. Vhodné pro PVC, metakryláty, polyester, ABS, SAN aj.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochu očistit, odstranit prach a mastnotu. Aplikovat lepidlo na jednu z lepených ploch a obě části spojit dohromady. 
Vyčkat minimálně 3 hodiny, než je možné lepené části zatížit.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Plastik 
na tvrdé plasty 30 ml 24

SAP číslo 48501007

EAN ITF

SPECIAL Plastik na obtížné plasty
Sekundové lepidlo, které je díky imprimaci vhodné na lepení polypropylenu, polyethylenu a teflonu a dalších plastů. Je transparentní a velmi 
pevné. Ideální pro rychlé práce. Vhodné pro polyethylen, polypropylen, teflon, PVC, metakrylát, polyester, ABS, SAN aj. Odolává teplotám 
-50°C až +80°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit 
slepované plochy. Aplikovat tužkou tekutou 
imprimaci po celé ploše obou spojovaných 
ploch. Nechat 5 – 7 sekund odvětrat. Tu-
bičku s lepidlem otvírat ve vertikální polo-
ze, odšroubovat aplikační špičku, odstra-
nit černý kroužek. Znovu nasadit aplikační 
špičku a otevřít tubu. Aplikovat malé množ-
ství lepidla na jednu z lepených ploch. Spojit 
obě lepené části k sobě. Předejít kontaktu 
s prsty a stlačit několik sekund.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Plastik 
na obtížné plasty 3 g + 4 ml 12

SAP číslo 42504110

EAN ITF

Speciální lepidla
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NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochy očistit, osušit, odmastit. Zdrsnit smirkovým papírem, aplikovat tenkou vrstvu lepidla na otvor a jeho okolí a ne-
chat 10 minut odvětrat. Lehce ošetřit brusným papírem a nanést druhou vrstvu. Odstranit ochrannou vrstvu záplaty, přiložit na místo a lehce 
stlačit směrem od středu. Odstranit vrchní průhlednou vrstvu, která pokrývá záplatu.

SPECIAL Plachtovina a kaučuk
Chloroprénové lepidlo s vyšší hustotou spojuje a upravuje malé otvory a roztržení v plachtovinách s extrémní jednoduchostí, rychlostí a účin-
ností. Vytváří neprodyšná řešení. Správková sada obsahuje lepidlo, smirkový papír a 4 záplaty (3 kulaté a 1 oválná). Vhodné pro plachtovinu, 
kaučuk, gumu, neoprén aj., jakou jsou stany, markýzy, nafukovací čluny a pod.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL 
Plachtovina a kaučuk

7 ml 
+ 

4 záplaty
12

SAP číslo 42505004

EAN ITF

SPECIAL Vinyl na měkčené plasty
Lepidlo na ohebné plasty opraví poškození a trhliny měkčených plastů bez použití záplat. Například nafukovací matrace, bazénky, čluny, míče 
apod. Opravená oblast je zpravidla pevnější než spojovaný materiál. Po zaschnutí je lepidlo pružné, bezbarvé a odolává vodě. Vhodné pro 
koženku, kůži, stany a plachotvinu, plátěné markýzy aj.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit 
lepené plochy. Pro lepení póru: aplikovat 
kapku lepidla na opravovanou část a ne-
chat zaschnout 12 hodin. Pro opravu malé 
trhliny: aplikovat vrstvu lepidla širokou 2 cm 
podél celé trhliny a nechat 30-40 minut za-
schnout. Pro  opravu velké trhliny: spojit 
lepicí páskou každé 2-3 cm s cílem udržení 
lepených ploch blízko sebe a aplikovat první 
vrstvu lepidla do volných míst mezi páskou. 
Po 30-40 minutách odstranit lepicí pásku 
a aplikovat lepidlo do zbývajících míst.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a odmastit plochy acetonem. Před použitím 20x protřepat. Aplikovat vrstvu lepidla na obě lepené plochy 
a na konec potrubí vrstvu o něco silnější. Jestli je mezi dvěma trubkami vůle, aplikovat dvě nebo více vrstev lepidla. Spojit okamžitě trubky 
bez přetáčení a přidržet několik sekund u sebe. Odstranit hadříkem přebytečné lepidlo. Po 6 hodinách spoj může odolávat tlaku, maximální 
odolnosti dosáhne po 12 hodinách po aplikaci (při 20 °C).

SPECIAL PVC na potrubí z PVC
Perfektně slepuje vodní a plynová potrubí, která musí odolávat tlaku. Jakmile spoj dosáhne maximální pevnosti, odolává stejnému tlaku jako 
potrubí samotné. Také lze spojovat netlakové potrubí – např. odpad vody. Odolává vodě, tlaku a vibracím. Vhodné pro sanitární potrubí, 
vodovodní potrubí a odtoky, odpadní roury.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL PVC 
na potrubí z PVC 70 ml 12

SAP číslo 48501018

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Vinyl 
na měkčené plasty 15 ml 12

SAP číslo 42501011

EAN ITF
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SPECIAL Lepidlo na zpětná zrcátka
Lepidlo určené pro lepení kovu se sklem. Proto je vhodné na lepení zpětných zrcátek s kovovou podpěrkou na každý typ čelního skla auto-
mobilu (normální, laminované, tónované,…). Lepí trvale, je odolné vibracím. Spoje jsou snadné, rychlé a bezpečné.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit alkoholem, 
z podpěrky zrcátka odstranit nožíkem staré 
zbytky lepidla. Sejmout kovovou část pod-
pěrky zrcátka a označit místo, kde bude zr-
cátko přilepeno. Vystřihnout tkaninu podle 
velikosti a tvaru podpěrky zrcátka. Aplikovat 
rovnoměrnou vrstvu lepidla na podpěrku 
zrcátka. Umístit síťku s aktivátorem na le-
pidlo podpěrky a přilepit podpěrku zrcátka. 
Přitlačit silně úchyt zpětného zrcátka na čel-
ní sklo po dobu 2 minut. Nechat 15 minut 
a nasadit zrcátko.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL 
Lepidlo na zpětná zrcátka

1 g 
+ 

2 podložky
6

SAP číslo 42501020

EAN ITF

SPECIÁLNI LEPIDLA

OPRAVA DEFEKTU Lepidlo na opravu duší
Speciální sada pro rychlou opravu duší pneumatik jízdních kol, motocyklů a mopedů s extrémní rychlostí, jednoduchostí a bezpečností.

Název Obsah ks/krt

OPRAVA DEFEKTU 
Lepidlo na opravu duší

5 ml 
+ 

4 záplaty
12

SAP číslo 48505003

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit opravovanou plochu a obrousit smirkovým papírem. Aplikovat jemnou vrstvu lepidla na prasklinu 
a její okolí, nechat rozpouštědlo 10 minut odvětrat. Aplikovat druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkat několik sekund, dokud lepidlo po dotknutí 
prstem netvoří vlákna. Oddělit ochranný kovový film ze záplaty a přiložit hladkou stranou na plochy předem ošetřené lepidlem. Stlačit lehce 
od středu ke krajům a odstranit průhledný plastový film pokrývající záplatu.

SPECIAL Upevňování šroubů
Anaerobní lepicí tmel určený pro vyplňování a spojování skulin mezi kovovými součástkami, které tím upevňuje a zadržuje. Díky svému tme-
lícímu účinku hermeticky uzavírá, čímž zabraňuje průniku vzduchu a chrání části proti korozi. Vhodné pro části v tlumičích, zpětná zrcátka, 
motocykly, letecké modelářství, šrouby, matice, čepy, dříky, hřídele aj. Odolává teplotám -50°C až +150°C.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL 
Upevňování šroubů 6 g 12

SAP číslo 42501026

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit ošetřované plochy. Aplikovat lepidlo v podobě několika kapiček na obě spojované součástky. Spojit 
součástky běžným způsobem. Odstranit zbytek lepidla hadrem navlhčeným v univerzálním rozpouštědle ještě před zaschnutím. Po 15 minu-
tách se může s lepenými součástkami již manipulovat. Maximálního účinku je dosaženo do 1–2 hodin.
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SPECIAL Kristalceys na sklo a křišťál
Rychlé lepidlo určené na lepení skla a křišťálu mezi sebou nebo s jinými pevnými materiály. Je vhodné pro lepení rovných ploch nebo ploch, 
které do sebe perfektně zapadají. Dekoruje a upravuje jakékoliv skleněné části: skleničky, vázy, skleněné džbány, skleněné části na lam-
pách,… Lepí sklo se sklem nebo sklo s jinými materiály. Odolává teplotám  od -55°C do +70°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit lepené plochy. Aplikovat tenkou, rovnoměrnou vrstvu lepidla na jednu z lepených ploch. Spojit 
tlakem obě lepené části k sobě po dobu několika sekund a vystavit slunečnímu záření (ne umělému). V jasných dnech lepidlo zaschne 
během 2 až 40 sekund. Během zamračených dnů zaschnutí trvá 30 sekund až 5 minut. Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

SPECIAL Textil na tkaniny
Lepí všechny druhy syntetických a přírodních tkanin mezi sebou nebo s jinými materiály (dřevo, kůže, kartón, sádra, kov, keramika, sklo atd). 
Je odolný praní a žehlení. Zaručuje trvalá, čistá a pružná spojení. Lepidlo je bílé, po zaschnutí je průhledné. Nedoporučuje se na jemné 
tkaniny. Vhodné pro syntetické tkaniny, přírodní tkaniny, vlněné tkaniny, potahy, slunečníky, pracovní oděvy, stany, čalounění aj.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit lepené plochy. Aplikovat tenkou jednolitou vrstvu lepidla na lepenou tkaninu. Spojit obě plochy 
silným tlakem na několik minut. V případě potřeby nechte silně stlačené hodinu, případně lepené plochy zabezpečte lepicí páskou. Přebyteč-
né lepidlo odstraňte hadříkem namočeným ve vodě. Maximální pevnost je dosažena 24 hodin po aplikaci lepidla.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Kristalceys 
na sklo a křišťál 3 g 12

SAP číslo 48501022

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Textil 
na tkaniny 30 ml 12

SAP číslo 48501024

EAN ITF
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SPECIAL Smaltceys Opravný smalt 
Je ideální k opravě všech typů škrábanců a oprýskání na smaltovaných površích nebo keramice. Opravovaná část vypadá opět jako nová. 
Aplikace je velmi snadná. Odolává vařící vodě, teplotám do +100 °C a čistícím prostředkům. Vytváří lesklý, bílý a dlouhotrvající efekt. 
Vhodné pro elektrospotřebiče, keramiku, obklady, porcelán, glazované skříňky aj.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL Smaltceys 
opravný smalt 15 ml 12

SAP číslo 48505101

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit a osušit opravované plochy. Aplikovat tenkou rovnoměrnou vrstvu štětečkem na opravovanou plochu. 
Na vertikální plochu nanášet produkt shora dolů. Pro opravu hlubšího poškození se doporučuje nanést druhá vrstva (minimálně po 4 hodinách 
od první aplikace). Odstranit zbytky produktu hadříkem namočeným v rozpouštědle. Čas zaschnutí: 10 minut. Maximální odolnost: za 24 hodin.

SPECIAL Bělič spár
Pero s vyměnitelnými hroty jednoduše a rychle obnovuje spáry mezi dlaždičkami  v kuchyních, koupelnách a dlažbou na podlaze. Je určený 
pro spáry široké minimálně 2 mm. Obsahuje speciální účinné látky, které zabraňují tvorbě plísní. Doba schnutí je 30 minut, spáry jsou voděo-
dolné po 12 hodinách od aplikace. Bělič je vybaven protiskluzným držákem a oboustrannou špičkou, která prodlouží životnost jeho použití. 
Pokryje až 50 lineárních metrů.

Název Obsah ks/krt

SPECIAL 
Bělič spár 7,4 ml 12

SAP číslo 48505122

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit a osušit ošetřované spáry. Odstranit prach, mastnoty nebo jiné nečistoty. Protřepat tubu pro nejlepší účinnost. 
Odstranit uzávěr a opakovaně stlačit špičku proti tvrdé ploše, dokud se neobjeví barva na špičce tuby. Aplikovat bělič plynulým tahem aniž 
bychom zbytečně tlačili na špičku. V případě potřeby opakovat a nanést další vrstvu až po zaschnutí předešlé vrstvy.

SPECIÁLNI LEPIDLA
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Chloroprenová lepidla

KONTAKTPREN transparentní
Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální spojení materiálů. Po zaschnutí je úplně bez-
barvé a vytváří neviditelné spoje. Je pevné, pružné a trvalé. Vhodné i pro pěnový polystyren 
a zrcadla.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochy očistit, osušit, odmastit. Aplikovat rovnoměrně slabou vrstvu 
na obě plochy a odvětrat 10 minut. Spojit dohromady a silně stlačit. Zbytky lepidla odstranit 
acetonem.

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 
transparentní 30 ml 24

SAP číslo 48503601

EAN ITF

Technické specifikace

Barva: transparentní

Viskozita Brookfield 
(4, 20, 20° ot): 2 500 – 3 500 mPa.s

Hustota: 0,76 – 0,78 kg/l

Sušina: 34,0 – 36,0 %

Teplota otevření: cca 10 minut (20 °C)

Celkový čas zatvrdnutí: 24 hodin při 20 °C
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KONTAKTPREN
Polychloroprenové kontaktní lepidlo z modifikovaných kaučuků pro univerzální použití. Do-
sahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává 
teplotám až do +90 °C. Lepidlo je vhodné pro profesionální projekty i drobné kutilské práce. 

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochy očistit, osušit, odmastit. Aplikovat rovnoměrně slabou vrstvu 
na obě lepené plochy a nechat cca 10 min. Odvětrat tak, aby se po dotknutí prsty nevy-
tvářela vlákna. Poté spojit lepené plochy dohromady a silně stlačit, aby se zabránilo vzniku 
vzduchových kapes. Zbytky lepidla odstranit acetonem.

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 
se štětcem 250 ml 6

SAP číslo 42503417

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 1 l 8

SAP číslo 42503407

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 5 l 1

SAP číslo 42503409

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 30 ml 24

SAP číslo 48503401

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 250 ml 12

SAP číslo 42503416

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 500 ml 12

SAP číslo 42503406

EAN ITF

Technické specifikace

Vzhled: nažloutlá kapalina 
charakteristické vůně

Teplotní odolnost: 110 °C

Viskozita Brookfield 
(4, 20°, 20 ot): 2 000 – 4 000 mPa.s

Hustota: 0,81 – 0,83 kg/l

Sušina: 19 – 23 %

Teplota otevření 
(20 °C; 50 %): cca 10 minut

Název Obsah ks/krt

KontaktPren 
tuba 70 ml 12

SAP číslo 42503430

EAN ITF
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Epoxidová lepidla

CEYS EPOXIDOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO STANDARD
Lepidlo s velkou pevností vhodné na kov, dřevo, porcelán, sklo, plast a další druhy spojů. 
Lepidlo dávkuje obě složky rovnoměrně jedním pohybem. Nešpiní, nevylévá se a nevysychá. 
Účinkuje po 30 minutách. Vytvrzené lepidlo odolává teplotám od -54°C do +107°C, tlaku až 
141kg/cm2, nárazům a vibracím.

CEYS EPOXIDOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO KOV
Lepidlo s velkou pevností vhodné speciálně na kovovové předměty a nářadí z oceli, hliníku, 
železa, mědi aj. Lepidlo dávkuje obě složky rovnoměrně jedním pohybem. Nešpiní, nevylévá 
se a nevysychá. Účinkuje po 4-6 minutách. Vytvrzené lepidlo odolává teplotám od -40°C do 
+149°C, tlaku až 176kg/cm2, nárazům a vibracím.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené plochy musí být ocištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Odříznout oba konce stríkačky současně 
a vytlačit lepidlo na čistou a suchou míchací plochu. Smíchat obě složky pomocí špachtle až vznikne homogenní směs. Aplikovat tenkou 
vrstvu směsi na obě lepené plochy a spojit. Zafixovat k sobě  slepované předměty minimálně na 30 minut.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené plochy musí být ocištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Odříznout oba konce stríkačky současně 
a vytlačit lepidlo na čistou a suchou míchací plochu. Smíchat obě složky pomocí špachtle až vznikne homogenní směs. Aplikovat tenkou 
vrstvu směsi na obě lepené plochy a spojit. Zafixovat k sobě  slepované předměty minimálně na 30 minut.

Název Obsah ks/krt

CEYS EPOXIDOVÉ  
DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO STANDARD

24 ml 12

SAP číslo 48510220

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

CEYS EPOXIDOVÉ  
DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO KOV

24 ml 12

SAP číslo 48510230

EAN ITF

Technické specifikace

Hustota: cca 1,2 g/cm3

Poměr směsi: 1:1

Pracovní doba: 20 min.

Doba vytvrdnutí: 30 min.

Maximální pevnost: 24 hod.

Technické specifikace

Hustota: cca 1,2 g/cm3

Poměr směsi: 1:1

Pracovní doba: 20 min.

Doba vytvrdnutí: 5 min.

Maximální pevnost: 24 hod.

NOVINKY

NO
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A

NO
VI
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A
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Epoxidová lepidla

EPOXICEYS rychle tvrdnoucí
Silné rychle tvrdnoucí epoxidové lepidlo bez rozpouštědel pro všechny typy materiálů, odolné 
vodě, které se může brousit a natírat. Má vyplňovací schopnosti. Ideální pro rychlé spoje 
s vysokou odolností a opravy. Není vhodné na lepení polyetylénu (PE), polypropylenu (PP), 
PTFE a silikonu. Odolává zátěži až 320 kg/cm2, většině organických a anorganických roz-
pouštědel, ranám, vibracím a teplotě mezi -30 °C až +65 °C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené plochy očistit od mastnoty, prachu a jiných nečistot 
a osušit. Smíchat stejné množství obou složek lepidla. Dobře smíchat obě složky špa-
chtlí, až vznikne homogenní směs. Aplikovat tenkou vrstvu směsi na obě plochy a spojit. 
Nechat spojené v pevném kontaktu minimálně 20 minut.

Název Obsah ks/krt

Epoxiceys rychle tvrdnoucí 30 ml 24

SAP číslo 42500201

EAN ITF

Čas tvrdnutí 10 °C 15 °C 23 °C 40 °C 60 °C 100 °C

do okamžiku 
manipulace

35 
min

20 
min

20 
min

5 
min

2 
min < 1 min

do úplného 
zatvrdnutí

120 
min

70 
min

60 
min

25 
min

10 
min

2 
min

Technické specifikace

Barva: polotransparentní

Hustota: cca 1,18 g/cm3

Poměr směsi: 1:1

Pracovní doba: 5 min

Doba vytvrdnutí: 20 min

Maximální pevnost: 16 hod

CEYS EPOXIDOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO RYCHLÉ
Lepidlo s velkou pevností vhodné na kov, dřevo, porcelán, sklo, plast a další druhy spojů. 
Lepidlo dávkuje obě složky rovnoměrně jedním pohybem. Nešpiní, nevylévá se a nevysychá. 
Účinkuje po 4-6 minutách. Vytvrzené lepidlo odolává teplotám od -40°C do +80°C, odolává 
tlaku až 84kg/cm2, nárazům a vibracím.

Název Obsah ks/krt

CEYS EPOXIDOVÉ  
DVOUSLOŽKOVÉ 
LEPIDLO RYCHLÉ

24 ml 12

SAP číslo 48510200

EAN ITF

Technické specifikace

Hustota: cca 1,2 g/cm3

Poměr směsi: 1:1

Pracovní doba: 8 min.

Doba vytvrdnutí: 4–6 min.

Maximální pevnost: 24 hod.

NO
VI

NK
A

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepené plochy musí být ocištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Odříznout oba konce stríkačky současně 
a vytlačit lepidlo na čistou a suchou míchací plochu. Smíchat obě složky pomocí špachtle až vznikne homogenní směs. Aplikovat tenkou 
vrstvu směsi na obě lepené plochy a spojit. Zafixovat k sobě  slepované předměty minimálně na 30 minut.
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RYCHLÉ BÍLÉ LEPIDLO
Disperzní lepidlo z polyvinylacetátu je vhodné pro lepení papíru, kartonu, dřeva apod. mezi 
sebou nebo s jinými materiály. Lepidlo rychle zaschne (během 5 minut) a po zaschnutí je 
zcela transparentní. Nešpiní a jednoduše se umyje vodou. Neobsahuje žádná rozpouštědla 
a proto je velice vhodné nejen pro domácí práce, ale zejména pro práci dětí, kdy nehrozí žád-
né riziko. Praktický uzávěr twist umožňuje rychlou, čistou a přesnou práci. Stačí pouze otočit 
uzávěrem a již se může lepidlo aplikovat. Po ukončení práce se opět jednoduchým otočení 
uzávěru lepidlo rychle a bezpečně uzavře, aby nedocházelo k vysychání.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit, osušit 
a odmastit lepené plochy. Aplikovat lepidlo 
v  tenké vrstvě pouze na jednu z lepených 
ploch. Tlakem spojit k sobě obě lepené plo-
chy dohromady. Přebytky lepidla se mohou 
odstranit vlhkým hadříkem. Maximální pev-
nosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

Název Obsah ks/krt

Rychlé bílé lepidlo 50 g 24

SAP číslo 48501701

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Rychlé bílé lepidlo 125 g 24

SAP číslo 42501602

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Rychlé bílé lepidlo 250 g 12

SAP číslo 42501603

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Lepidlo na dřevo 
Professional D2/D3 250 g 12

SAP číslo 42501618

EAN ITF

Technické specifikace

Vzhled: viskózní, fluidní, 
s charakteristickou vůní

Barva: bílá, po zaschnutí bezbarvá

Viskozita Brookfield 
(6, 20°, 20 ot): 7 – 12 Pa.s

Hustota: 1,00 – 1,05 kg/l

Sušina: 46 - 48 %

pH: 4,5 – 5,5

Otevřená doba (25°C / 
60 % relativní vlhkost): 10 minut

Teplota stlačení: min. 10 minut před zatížením

Min. teplota pro vytvoření 
povrchového filmu: 4 – 5 °C

Síla v tahu (24 hodin): > 100 kg/cm2

Technické specifikace

Klasifikace 
[Norma UNE-EN 204]: D2, D3

Vzhled: hladká pasta okrové 
barvy s částicemi

Vytvoření povrchové vrstvy 
[Interní metoda MC03201B]: 5 – 10 min.

Sušina 
[Norma UNE-EN 827]: 55 – 58 %

Viskozita 
[20ºC, Brookfield RVT, Sp6, 20 rpm]: 18 000 MPa.s

Odolnost 
[Norma UNE-EN 204, 205, 12 hod.]: ≥ 80 kg/cm2

Odolnost 
[Norma UNE-EN 204, 205, 24 hod.]: ≥ 100 kg/cm2

Teplota aplikace: +5ºC – +35 ºC

Disperzní lepidla

LEPIDLO NA DŘEVO Professional D2/D3 
Profesionální lepidlo na dřevo splňuje normu EN 204 pro lepidla typu D2D3. Obsahuje přírodní vlákna a po zaschnutí napodobuje vzhled dřeva. 
Spoje mají mimořádnou odolnost a odolají zátěži více než 100 kg/cm2. Po aplikaci lepidlo zaschne již během 5ti minut, lze ho natírat, brousit i lako-
vat. Zároveň neobsahuje žádná rozpouštědla. Má vyplňovací schopnosti a je odolné vůči vlhkosti, vodě a extrémním teplotám -10ºC až +75ºC.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Lepidlo nanést na očištěné dřevo a spojované plochy držet u sebe 
5 minut. Před další úpravou (lakování, barvení, vrtání) počkat 1 hodinu. Ještě vlhké zbytky 
lepidla odstranit navlhčeným hadříkem. Lepidlo neskladovat při nízkých teplotách nebo mra-
zech. Maximální pevnost: 24 hod po aplikaci. Teplota při aplikaci: +5°C až +35°C.
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Pásková lepidla

AMERICKÁ PÁSKA
AMERICKÁ PÁSKA je superpevná víceúčelová páska sloužící k okamžitým snadným opra-
vám, fixaci, utěsňování, lepení a izolaci. Silně přilne ke všem povrchům (dřevo, plast, kov, 
karton, papír, kůže, koženka, koberec, plachtovina, guma) a to i na nerovný povrch. Ne-
propouští vodu ani vzduch. Spoje jsou pevné a pružné. Skládá se ze tří vrstev: polyethylen 
(nepropustný), polyester (superrezistentní) a elastomer (extra přilnavý). Jednoduše se odstra-
ňuje. Vhodné pro opravy, spoje, izolace a upevnění. Odolná UV záření.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Aplikovat na suché povrchy zbavené prachu a mastnoty při teplotách 
od 0 do +50 °C. Požadovaný rozměr se jednoduše utrhne rukou.

Název Obsah ks/krt

Americká páska
10 m 

x 
50 mm

12

SAP číslo 42507602

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Americká páska
50 m 

x 
50 mm

8

SAP číslo 42507609

EAN ITF

Technické specifikace

Barva: šedá

Tloušťka pásky: 130 micras

Pevnost na tah: 20 kg (šířka pásky)

Prodloužení při přetržení: 7 %

Přilnavost k oceli: 3 kg (šířka pásky)

Odolnost tlaku: 4 bary

Zátěž: 20 kg na vrstvu

Teplotní odolnost: -5°C až +70 °C

PROFESIONÁLNÍ Páska x10
Ceys Profesionální páska x10 je 10krát pevnějsí než Americká páska. Tato opravná páska 
s vysokou přilnavostí k široké škále materiálů je určená pro extrémní podmínky. Je vyztužena 
mřížkovou strukturou vláken a je opatřena vysoce přilnavým a maximálně pevným lepidlem. 
Díky tomu je z mechanického hlediska pevnější. 100% vodotěsná.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Aplikovat na čisté a suché povrchy, zbavené prachu, mastnoty nebo 
obecně nečistot při teplotách od 0 do 50°C. Nedotýkat se prsty lepivé plochy pásky. Poža-
dovaný rozměr odříznout nožem přiloženým k balení pásky.

Název Obsah ks/krt

PROFESIONÁLNÍ 
Páska x10

18 m 
x 

48 mm
8

SAP číslo 42507660

EAN ITF

Technické specifikace

Délka: 18 m

Šířka: 48 mm

Tloušťka: 315 µm

Přilnavost k oceli: 4,5 kg (na šířku 25 mm)

Pevnost v tahu: 94 – 125 kg (na šířku 50 mm)

Teplotní odolnost: 50 °C (krátkodobě až 70 °C)

NO
VI

NK
A
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Protiskluzová páska
Pro předcházení pádů a uklouznutí na kluzkém povrchu způsobeném stálou vlhkostí. Je vhodná i na leštěnou a hladkou dlažbu, strmé plochy, 
malé podpěrné plochy atd. Jako prevence proti uklouznutí je páska vhodná pro interiér i exteriér. Je maximálně odolná i vůči vlivům počasí. Pro 
použití na schodech, okrajích bazénů, převýšeních a rampách, skateboardech aj. Obsahuje malé části hliníku s diamantovou strukturou.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Uříznout potřebné množství pásky, odstranit ochrannou část pásky a nalepit na suchou a očištěnou plochu. Nezatě-
žovat následujících 10 minut. Nepoužívat na místa stále ponořená ve vodě.

Název Obsah ks/krt

Protiskluzová páska
5 m 

x 
25 mm

12

SAP číslo 42507612

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Vulkan Tape 
Utěsňující

3 m 
x 

19 mm
12

SAP číslo 48507702

EAN ITF

VULKAN TAPE Utěsňující
Okamžitě řeší úniky v potrubí jakéhokoliv typu v podobě trhlin, vadných závitů či korozivních tekutin (s výjimkou benzinu, nafty nebo minerál-
ních olejů). Nepropouští vodu. Čas vulkanizace: 5 minut. Teplota při aplikaci: -10 °C až + 80 °C. Odolnost na vnitřní tlak: 10 barů. Samosvářecí 
páska je 100% odolná vůči vodě a páře. Vhodná pro odpoady, topení, zavlažovací systémy, potrubí, kabeláž, ventily aj.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit plochu od mastnoty nebo oleje. Odtrhnout ochranný silikonový pásek od pružné pryže a odříznout potřebnout 
délku. Lze lehce odtrhnout i rukou. Natáhnout pásek až na dvojnásobek své délky a aplikovat přitlačením okolo plochy určené k izolaci. Vždy 
překrýt minimálně 50 % již aplikované pásky.

PÁSKOVÁ LEPIDLA
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PÁSKOVÁ LEPIDLA

Název Obsah ks/krt

Blue tape
1,5 m 

x 
19 mm

12

SAP číslo 48507640

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Hobbyceys
2 m 

x 
15 mm

12

SAP číslo 48500801

EAN ITF

BLUE TAPE
Oboustranná lepicí páska, extrémně silná, pro vertikální připevňování a lepení rovných předmětů na obklady (i tam, kde je vysoká vlhkost 
- koupelny). Zvládne i lehké nerovnosti povrchu, je vhodná i na lepení zrcadel. Struktura „uzavřených mikrobuněk“ je účinná bariéra proti 
vlhkosti. Garantuje spolehlivé a dlouhodobé připevnění bez nutnosti vrtání. Tloušťka pásky je 1 mm, konečná zátěž je 1 kg na 3 cm pásky.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Přilepit pásku na očištěnou suchou plochu a zatlačit. Uříznout požadovaný rozměr. Odtrhnout ochranný modrý film. 
Přilepit stlačením. V případě, že chcete pásku po nalepení odstranit, použijte aceton.

HOBBYCEYS
Díky oboustranné lepicí pásce Hobbyceys bude lepení snadné a rychlé. Fixace je jednoduchá a okamžitá bez nutnosti použití hřebíků nebo při-
pínáčků. Páska odolává vlhkosti, chladu a teplu. Mohou s ní bezpečně lepit i děti, neobsahuje rozpouštědla. Teplotní odolnost je 2 °C až 50 °C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistěte a osušte plochy určené k lepení a uříznete požadovaný rozměr pásky. Aplikujte pásku na lepenou plo-
chu tak, abyste obsáhli hrany lepeného předmětu. Odstraňte ochranný papír z druhé strany. Silně přitlačte lepený předmět na určené místo 
a držte několik vteřin. Doporučení: Nedotýkejte se lepivé strany pásky rukama. Není určeno pro svislé spoje se zátěží nad 5 kg. Maximální 
pevnosti je dosaženo po 24 hodinách, dokud neuplyne zmíněná doba, spoj nezatěžujte.
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SUPER EPOXI Kov
Dvousložkový tmel, snadno tvarovatelný, určený pro spojování, utěsňování, výplně a obnovu všech typů kovů. Pracuje se s ním jako s plastelí-
nou. Získá stejnou konzistenci jako ocel. Po ztvrdnutí ho můžeme brousit, vrtat, leštit, natírat. Ztvrdne během 3 minut i pod vodou. Nesesychá 
se ani nepraská. Vhodné pro kov a jeho aglomeráty. Balení obsahuje praktickou špachtli, která tmel řeže a uhlazuje. Odolává teplotám od 
-30°C až do +120°C (krátkodobě až +150°C).

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochu očistit, odstranit prach a mastnotu. Uříznout potřebné množství tmelu a smíchat obě složky. Nanést a přitlačit 
na plochu.

Název Obsah ks/krt

Super Epoxi 
kov 47 g 8

SAP číslo 48505026

EAN ITF

OPRAVA DEFEKTU Syntetický kov
Tmel s kovovým plnivem na bázi polyesterové pryskyřice je vhodný při spojování kovů, těsnění radiátorů, impregnaci, ochraně proti korozi 
apod. Po zaschnutí má kovový vzhled a spojuje vlastnosti kovu a plastu. Může být broušen, vrtán a zpracováván jako kov. Je odolný proti 
kyselinám, čisticím práškům a minerálům a teplotám od -50 °C do +150 °C. Vhodné pro kov a jeho aglomeráty.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochy očistit, osušit, odmastit. Připravit směs podle účelu použití – kašovitá směs, viskózní směs či směs tekutá 
(přidáním kovového prášku je směs hustší). Aplikovat na ošetřovanou plochu a nechat zaschnout. Doba vytvrzení je 6 – 15 minut, dle hustoty.

Název Obsah ks/krt

Oprava defektu 
syntetický kov

40 ml 
+ 

40 g
6

SAP číslo 48505007

EAN ITF

Epoxidové tmely
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SUPER EPOXI Univerzální
Dvousložkový, extra odolný tmel, snadno tvarovatelný, určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy v domácnosti. Pracuje 
se s ním jako s plastelínou, ale ztvrdne jako ocel. Má bílou barvu. Jakmile ztvrdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. Ztvrdne i pod vodou. 
Extra rychlý: ztvrdne do 5 minut. Balení obsahuje praktickou špachtli, která tmel řeže a uhlazuje. Odolává teplotám od -30°C až do +180°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochu očistit, odstranit prach a mastnotu. Uříznout potřebné množství tmelu a smíchat obě složky. Nanést a přitlačit 
na plochu.

Název Obsah ks/krt

Super Epoxi 
univerzální 48 g 12

SAP číslo 48505036

EAN ITF

SUPER EPOXI Plast
Snadno tvarovatelný dvousložkový tmel, speciálně určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy plastů. Pracuje se s ním 
jako s plastelínou a získá stejnou konzistenci jako plast. Jakmile ztvrdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. Ztvrdne i pod vodou. Extra 
rychlý: ztvrdne během 20 minut. Nezmenšuje svůj objem ani nepraská. Vhodné pro PVC, metakrylát, ABS aj. Balení obsahuje praktickou 
špachtli, která tmel řeže a uhlazuje. Odolává teplotám od -30°C až do +120°C (krátkodobě až +150°C).

NÁVOD NA POUŽITÍ: Plochu očistit, odstranit prach a mastnotu. Uříznout potřebné množství tmelu a smíchat obě složky. Nanést a přitlačit 
na plochu.

Název Obsah ks/krt

Super Epoxi 
plast 47 g 8

SAP číslo 48505031

EAN ITF
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NÁVOD NA POUŽITÍ: Odšroubovat víčko. 
Odříznout oba sáčky pod kroužkem. Na-
šroubovat míchací špičku a vložit kartuši do 
výtlačné pistole. Před aplikací vytlačit malé 
množství hmoty, dokud nebude mít jednoli-
tou šedou barvu. Aplikovat do požadované-
ho otvoru, dutinu vyplnit cca z 60%. Novou 
aplikační špičku našroubovat těsně před 
dalším použitím chemické kotvy.

Název Obsah ks/krt

Chemická kotva 
polyester 300 ml 10

SAP číslo 48901610

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Chemická kotva 
vinylester 300 ml 10

SAP číslo 42901620

EAN ITF

CHEMICKÁ KOTVA Polyester

Doba vytvrdnutí v závislosti na teplotě

Teplota -10 °C +0 °C +5 °C +10 °C +20 °C +30 °C +35 °C

doba zpracovatelnosti 90 min 45 min 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min

doba vytvrdnutí 24 h 7 h 2 h 80 min 45 min 25 min 20 min

doba vytvrdnutí (vlhké prostředí) 48 h 14 h 3 h 160 min 90 min 50 min 40 min

Doba vytvrdnutí v závislosti na teplotě

Teplota +5 °C +10 °C +20 °C +30 °C +35 °C

doba zpracovatelnosti 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min

doba vytvrdnutí 120 min 80 min 45 min 25 min 20 min

Vyvrtat 
otvor

Pečlivě otvor 
vyčistit

Vložit
sítko

Vyplnit 
odzadu

Vložit kotvící 
součástku 

a jemně otáčet

Vyvrtat 
otvor

Pečlivě otvor 
vyčistit

Vyplnit
odzadu

Vložit kotvící 
součástku 

a jemně otáčet

Duté podklady

Pevné podklady

Dvousložkový tmel, který zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, křeh-
kých nebo pevných materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální 
na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zako-
tvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje aplikace v blízkos-
ti kraje plochy. Odolnost 900 kg (upevnění M12). Neobsahuje styreny a  ftaláty.

Dvousložkový tmel obsahuje pryskyřice a katalyzátor pro ex-
trémně odolné zakotvení do dutých, křehkých nebo pevných 
materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání. Je odolná 
vůči vodě, vlhkosti a ponoření. Zabraňuje korozi. Odolnost 
2 000 kg (upevnění M12). Použitelné do -10 °C. Neobsahuje 
styreny a ftaláty. Odolnost ohni F 120 a Evropské technické 
schválení ETA - výběr 7 pro kompaktní beton.

CHEMICKÁ KOTVA Vinylester

Chemické kotvy
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MÍCHACÍ ŠPIČKY Chemická kotva

SÍTKO na chemickou kotvu

Název Obsah ks/krt

Míchací špičky 
chemická kotva 10 ks 10

SAP číslo 42901611

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Sítko na chemickou kotvu 
9 x 50 mm 8 ks 12

SAP číslo 42901616

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

Sítko na chemickou kotvu 
13 x 85 mm 8 ks 12

SAP číslo 42901615

EAN ITF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

34



Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Vysokoexpanzní trubičková

750 ml 12

SAP číslo 42504802

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Nízkoexpanzní trubičková

500 ml 12

SAP číslo 42504820

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Vysokoexpanzní pistolová

750 ml 12

SAP číslo 42504803

EAN ITF

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit povrch a odstranit prach a mastnotu. Protřepat obsah nádobky. Stlačit aplikátor podle toho, jak silný proud 
pěny potřebujete. Vyplnit pouze 70 % dutiny nebo prázdného otvoru, protože přípravek během prvních deseti minut trochu expanduje.

Technické specifikace

Barva: nažloutlá

Hustota: 19 – 21 g/l

Optimální 
aplikační teplota: 

+5 °C až +30 °C 
(je možné aplikovat 
od -10 °C do +35 °C)

Vytvoření povrchové vrstvy: 10 minut

Doba do možnosti řezat 
(20 °C, 60% relat. vlhkost): 45 minut

Doba maximální pevnosti: za 5 – 12 hodin

Teplotní odolnost: -50 °C až +70 °C

Odolnost proti vodě: DIN 53428

Protipožární třída B3: (DIN 4102)

Technické specifikace

Barva: zelená

Hustota: 20 – 21 g/l

Protipožární klasifikace: B3 (DIN 4102)

Ukazatel expanze: 50 %

Vytvoření povrchové vrstvy: 6 min

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C

Doba do možnosti řezat: 30 minut

Úplné vytvrzení: 8 hodin

Teplotní odolnost: -40 až +90 °C

ESPUMAX POLYURETANOVÁ PĚNA 
Vysokoexpanzní
Polyuretanová pěna s vysokou expanzí 300 % pro izolaci a výplně, určená speciálně pro 
těsnění, výplně a akustickou a tepelnou izolaci. Díky Technologii strukturálních částic po na-
nesení zvětší objemovou hmotnost až na 40 litrů a vytvoří trojrozměrnou strukturu z dutých 
buněk, které představují bariéru proti hluku, teplu a vlhkosti. Je kompaktní a hutná. Vhodná 
pro těsnění a výplně dutin a spár, izolace vzduchových komor, vodovodního potrubí a elek-
trických kabelů, klimatizačního zařízení a výplně a ucpávky stěn, zdí, podhledů, přechodů 
trubek, prostorů pod vanami, střechami apod.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit povrch a odstranit prach a mastnotu. Navlhčit vodou (roz-
prašovačem nebo štětcem). Před použitím 20x protřepat a aplikovat. Nádobka umožňuje 
nanášet pěny v jakékoliv pozici. Dutiny nebo spáry vyplnit jen do 30 %. Přípravek na začátku 
třikrát zvětší svůj objem.

ESPUMAX POLYURETANOVÁ PĚNA Nízkoexpanzní
Nízkoexpanzní PU pěna (20 – 50 %) je speciálně určená pro tepelné a zvukové izolace mezi 
potrubím a rourami, el. zařízení, klimatizací; upevnění všech druhů materiálů, profilů a obkla-
dů, kde je zapotřebí výplně. Poslouží také jako výplň všech druhů dutin, profilů, především 
ne příliš širokých, roletových schránek a výplň a upevnění dveřních rámů se snížením rizika 
vydutí. S technologií strukturálních částic – ESPUMAX nízkoexpanzní obsahuje částice s níz-
kou rozpínavostí, které umožňují kontrolovaný růst pěny. V kombinaci s velmi lehkou kanylou 
a ergonomickou zátkou umožňuje, aby se pěna dobře a jednoduše aplikovala v přiměřeném 
množství. Nízkoexpanzní pěna má dvojnásobně větší pokrytí než standardní pěna s vysokou 
expanzí.

Polyuretanové pěny
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Název Obsah ks/krt

Espumax 
čistič polyuretanu 500 ml 12

SAP číslo 42504804

EAN ITF

Čistič polyuretanové pěny odstraňuje zbyt-
ky PU pěny, před zaschnutím v aplikační 
pistoli, kanyle nebo na ploše či prádle.

ESPUMAX Čistič polyuretanu

Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Protipožární

750 ml 12

SAP číslo 42504816

EAN ITF

Celková tloušťka  
konstrukčních prvků 

(mm)

Šířka 
spáry 
(mm)

Klasifikace

≥ 115 10 – 15 RF 30

≥ 115 16 – 20 RF 20

≥ 200 10 – 15 RF 90

≥ 200 16 – 20 RF 60

≥ 200 10 – 45 RF 240

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit povrch, odstranit prach a mastnotu. Navlhčit vodou (rozprašovačem nebo štětcem). Před použitím 20x protře-
pat. Vyplnit pěnou daný prostor nebo spáru z 50 %. Přípravek zvětší 1,5 až 2krát svůj objem.

ESPUMAX POLYURETANOVÁ PĚNA Protipožární
Nehořlavá izolační homologovaná pěna vhodná pro výplně, uchycení a izolaci v místech, které musí splňovat 
klasifikaci reakce na oheň B1 certifikováno ITB Institutem podle normy EN 13501-1) a odolnost vůči ohni až 
4 hodiny (RF-240 – certifikováno ITB Institutem podle normy EN 1351-2). Výplně zdí sousedících s vedlejšími 
budovami, vnitřní těsnící spoje u protipožárních zdí a stropů, uchycení dveří dle normy RF, montáž únikových 
dveří a utěsnění únikových cest. Izolace a ochrana prostupových trubek a potrubí. Montáž, upevnění a výplň 
pouzder na žaluzie, garážových dveří a hliníkových rámů oken, bezpečnostních dveří, kovových konstrukcí, 
obložení elektrické instalace. Těsnění únikových cest, kabelových průchodů a větracích šachet. 

Technické specifikace

Barva: růžová

Vydatnost: 40 l

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C

Zaschnutí  
na dotyk: 5 – 8 minut

Úplné vytvrzení: za 12 hodin

Tepelná odolnost: -40 °C až +100 °C

Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Montážní pistolová

750 ml 12

SAP číslo 42504808

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

ESPUMAX  
POLYURETANOVÁ PĚNA  
Montážní trubičková

750 ml 12

SAP číslo 42504809

EAN ITF

ESPUMAX POLYURETANOVÁ PĚNA Montážní
Montážní pěna s expanzí 80 % pro všeobecné lepení ve stavebnictví na různé druhy materiálů a vyvi-
nutá i pro připevnění střešních tašek s maximální zárukou bezpečnosti. Je kompaktní a hutná, dokona-
le odolává teplotním změnám počasí. Pěna slouží pro montáž okenních rámů a dveří včetně bednění, 
střešní krytiny a dalších montážních prvků. Usnadní také upevnění jakéhokoliv materiálu použitého ve 
stavebnictví (cihla, cement, kov, dřevo apod.) a lepení polystyrenových panelů při zateplování budov, 
lehkých panelových bloků. S technologií strukturálních částic – přilnavé částice se střední rozpínavostí 
umožňují Montážní PU pěně vysokou přilnavost a odolnost na stavebních materiálech a zároveň po-
skytují kvalitní tepelnou a akustickou izolaci.

Technické specifikace

Barva: šedá

Hustota: 20 – 21 g/l

Protipožární klasifikace: B3 (DIN 4102)

Ukazatel expanze: 80 %

Vytvoření povrchové 
vrstvy: 20 minut

Doba do možnosti řezat: 40 minut

Tepelná odolnost: -50 °C až +90 °C

Optimální aplikační teplota: +5 °C až +30 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ: Očistit dobře povrch a odstranit prach a mastnotu. Navlhčit vodou (rozprašovačem nebo štětcem). Před použitím 20x 
protřepat. Aplikovat pěnu bodově nebo jako proužky.
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Univerzální lepidla

FIXCEYS
Lepidlo konzistence čiré pasty je vhodné pro lepení všech typů materiálů na různé podklady včetně materiálů jemných jako jsou zrcadla a pě-
nový polystyren. Odolává vlhkosti, nízkým i vysokým teplotám. Nepostradatelné pro domácí kutilské práce. Lepidlo má vyplňovací schopnosti, 
spoje jsou flexibilní.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Dobře očistit, odmastit a osušit lepené povrchy. Aplikovat lepidlo na jednu z lepených ploch, spojit lepené části leh-
kým tlakem k sobě. Odlepit a nechat lepidlo cca 5 – 10 minut odvětrat. Znovu spojit lepené plochy dohromady. Přebytečné lepidlo odstranit 
hadříkem namočeným v acetonu.

Název Obsah ks/krt

Fixceys 20 ml 12

SAP číslo 48507204

EAN ITF
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Pohlcovače vlhkosti

NOVINKA

Název Obsah ks/krt

HUMIBOX 
Neutrální 250 g 10

SAP číslo 48704001

EAN ITF

Název Obsah ks/krt

HUMIBOX 
s vůní levandule 2 x 60 g 10

SAP číslo 48704002

EAN ITF

HUMIBOX
Humibox je nejjistější a nejúčinnější způsob, jak z ovzduší odstranit přebytečnou vlhkost. Jedinečná technologie výrobků Humibox obsahuje 
anhydridové částice, které zachycují až třikrát více vlhkosti. HUMIBOX pohlcuje vlhkost přes prodyšnou OSMOTICKOU MEMBRÁNU. Vzniklá 
kapalina je bezpečně zachycována uvnitř pohlcovače. Tím se zabrání vzniku zápachu a skvrn. V případě převrácení se nerozlije. V místnos-
tech o 30 m3 působí pohlcovač vlhkosti HUMIBOX v závislosti na teplotě ovzduší a stupni vlhkosti přibližně 3 měsíce.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Vyjmout vaničku HUMIBOX z metalizovaného sáčku. Prodyšnou membránu vaničky neodstraňovat ani nezakrývat. 
Vaničku umístit do odvlhčovaného prostoru. Účinný granulát se pohlcováním vlhkosti zkapalňuje. Jakmile se změní v kapalinu, proříznout 
prodyšnou membránu a obsah vaničky vylít do WC.
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Víte, co čím lepit?

Rádi Vám poradíme:
1) Vyberte materiál, který chcete lepit.
2) Vyberte druh podkladu, na jaký chcete lepit.
3) V tabulce vyhledejte číslo vhodného lepidla.
4) Jaké lepidlo se skrývá pod číslem, naleznete ve vysvětlivkách na konci tabulky.

Pod prvním číslem naleznete vždy nejvhodnější lepidlo. Můžeme však doporučit i další produkty z našeho portfolia. 
Pozorně si přečtěte návod k použití a lepidlo vždy nejprve vyzkoušejte při konkrétních podmínkách.

SKUPINA  
MATERIÁLU

DRUH 
MATERIÁLU

PODKLAD

SE STEJNÝM 
MATERIÁLEM

BETON, CIHLA, 
CEMENT, 

SÁDRA ATD. KOV PLAST DŘEVO POLY STYREN

DRAHOKAMY Drahokamy 19, 18, 12, 10, 
8, 9

19, 18, 12, 10, 
8, 9

19, 18, 12, 10, 
8, 9

19, 18, 12, 10, 
8, 9

19, 18, 12, 10, 
8, 9 19, 18, 8, 9

DŘEVO

Balzové dřevo 4, 16, 12 5, 1, 2 5, 1, 2 5, 1, 2 5, 1, 2 15, 4, 2, 31

Dřevěné tabule,  
obkladové tabule  
(tvrdé dřevo/měkké dřevo)

5, 1, 13, 17 5, 1, 13 5, 1, 13 5, 1, 13 5, 1, 13, 17 4, 2, 3

Dřevo, dřevotříska, 
překližka 5, 1, 13, 17 5, 1, 13, 17 5, 1, 13, 17 5, 1, 13, 17 5, 1, 13, 17 4, 2, 3

Dýha 18, 17, 13, 1 18, 17, 13, 1 18, 17, 13, 1 18, 17, 13, 1 18, 17, 13, 1 15, 4, 2, 31

Lisovaná dřevovláknitá 
deska

5, 1, 17, 18, 13, 
14

5, 1, 17, 18, 13, 
14

5, 1, 17, 18, 
13, 14

5, 1, 17, 18, 
13, 14

5, 1, 17, 18, 
13, 14

4, 2, 17, 18, 
15

Lišty, podlahové lišty  
(PVC/dřevo) 1, 5, 3 1,5,3 1,5,3 1,5,3 1,5,3 4, 12

Masonit 13, 14, 5, 1, 18 13, 14, 5, 1, 18 13, 14, 5, 1, 18 13, 14, 5, 1, 18 13, 14, 5, 1, 18 4, 12, 7

Parkety 17, 18 17, 18 17, 18 17, 18 17, 18 7, 4

Smrkové/borové 
/týkové dřevo

16, 17, 18, 19, 
5, 1

16, 17, 18, 19, 
5, 1

16, 17, 18, 19, 
5, 1

16, 17, 18, 19, 
5, 1

16, 17, 18, 19, 
5, 1 4, 2, 7

GUMA

Guma 13, 7, 6, 31, 10, 
12

13, 7, 6, 31, 10, 
12

13, 7, 6, 31, 
10, 12

13, 7, 6, 31, 
10, 12

13, 7, 6, 31, 
10, 12 7, 6, 31, 15

Pěnová guma 13, 7, 6, 31, 10, 
12

13, 7, 6, 31, 10, 
12

13, 7, 6, 31, 
10, 12

13, 7, 6, 31, 
10, 12

13, 7, 6, 31, 
10, 12 7, 6, 31, 15

Duše kol 25

KARTON Lepenka 16, 17 16, 17, 13 16, 17, 13 16, 17, 13 16, 17 15, 4

KERAMIKA
Porcelán 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 7, 6, 15, 31, 

8, 9

Keramika 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 12, 18, 19, 8, 9 7, 6, 15, 31, 
8, 9

KOREK
Korková nástěnná 
krytina 13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 4, 7, 15

Korkové parkety 13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 4, 7
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SKUPINA  
MATERIÁLU

DRUH 
MATERIÁLU

PODKLAD

SE STEJNÝM 
MATERIÁLEM

BETON, CIHLA, 
CEMENT, 

SÁDRA ATD. KOV PLAST DŘEVO POLY STYREN

KOV

Hliníková fólie 8, 9, 7, 6 8, 9, 7, 6 8, 9, 7, 6 8, 9, 7, 6 8, 9, 7, 6 8, 9, 7, 6

Kovy 18, 19, 32, 12, 
10, 14 18, 19, 12, 10, 14 18, 19, 12, 

10, 14
18, 19, 12, 
10, 14

18, 19, 12, 
10, 14 4, 7, 6, 15, 31

Litina 18, 19, 32, 12, 
10, 14 18, 19, 12, 10, 14 18, 19, 12, 

10, 14
18, 19, 12, 
10, 14

18, 19, 12, 
10, 14 4, 7, 6, 15, 31

Měď 18, 19, 32, 12, 
10, 14 18, 19, 12, 10, 14 18, 19, 12, 

10, 14
18, 19, 12, 
10, 14

18, 19, 12, 
10, 14 4, 7, 6, 15, 31

Nerezová ocel 18, 19, 32, 12, 
10, 14 18, 19, 12, 10, 14 18, 19, 12, 

10, 14
18, 19, 12, 
10, 14

18, 19, 12, 
10, 14 4, 7, 6, 15, 31

KŘIŠŤÁL Křišťál 29, 10, 12 10, 12, 8, 9 29, 10, 12 10, 12 10, 12 31, 12

KŮŽE 
/KOŽENKA

Imitace kůže 20, 21, 15 20, 21, 15 20, 21, 15 20, 21, 15 20, 21, 15 15

Kůže 13, 12, 31 13, 12, 31 13, 12, 31 13, 12, 31 13, 12, 31 15, 31, 8, 9

Semiš 13, 15, 31 13, 15, 31 13, 15, 31 13, 15, 31 13, 15, 31 15, 31, 8, 9

MRAMOR Mramor 7, 6, 8, 9, 2 7, 6, 8, 9, 2 7, 6, 8, 9, 2 7, 6, 8, 9, 2 7, 6, 8, 9, 2 7, 6, 8, 9, 2

PAPÍR

Fotografie 16, 34 16, 34 16, 34 16, 34 16, 34 31, 34

Papír 16, 34 16, 34 16, 34 16, 34 16, 34 31, 34

Plakáty 16, 34 33 33 33 33 33

PLAST

ABS 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 18, 19, 12 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 15, 4, 2

Bakelit 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 18, 19, 12 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 15, 4, 2

Vinyl měkký /bazény/
plovací kruhy 20, 6, 7, 8, 9 20, 15, 6, 7, 8, 9 20, 15, 6, 7, 

8, 9
20, 15, 6, 7, 
8, 9

20, 15, 6, 7, 
8, 9 15, 6, 7, 8, 9

Domácí potřeby 
(PVC/ABS) 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 18, 19, 12 21, 18, 19, 12 18, 19, 12 15, 4, 2

Fólie na vodní nádrže 
(vinyl) 20, 15 20, 15 20, 15 20, 15 20, 15 15

Hračky 
(PVC/ABS) 21, 18, 19, 12, 23 18, 19, 12, 23 18, 19, 12, 23 21, 18, 19, 

12, 23 18, 19, 12, 23 15, 4, 2

Polykarbonát 21, 8, 9, 7, 6, 
15, 12

21, 8, 9, 7, 6, 
15, 12

21, 8, 9, 7, 6, 
15, 12

21, 8, 9, 7, 6, 
15, 12

21, 8, 9, 7, 6, 
15, 12 15, 8, 9, 7, 6

Linoleum/pružná 
podlahovina 
/podlahové dlaždice

13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15

Nafukovací čluny 
(PVC - vinyl) 24, 20, 15, 8, 9

Nepromokavý oděv 
(PVC) 24, 20, 15, 8, 9

PVC dlaždice/podlahová  
plocha (PVC) 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 13, 14, 15 15

PVC folie tuhá 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 15, 7, 6

PVC materiál měkký 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 13, 14, 15, 7, 6 15, 7, 6

PVC podrážky 13, 14, 15, 8, 9 13, 14, 15, 8, 9 13, 14, 15, 8, 9 13, 14, 15, 8, 9 13, 14, 15, 8, 9 15, 12

PVC trubky, vybavení, 
strouhy 22, 7, 6 7, 6 7, 6 22, 7, 6 7, 6 7, 6

Polyethylen, 
Polypropylen, Teflon 23 23 23 23 23

PLEXISKLO Plexisklo / Polyakrylá-
tové sklo (Perspex)

21, 15, 18, 19, 8, 
9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 8, 
9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6 15, 7, 6
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SKUPINA  
MATERIÁLU

DRUH 
MATERIÁLU

PODKLAD

SE STEJNÝM 
MATERIÁLEM

BETON, CIHLA, 
CEMENT, 

SÁDRA ATD. KOV PLAST DŘEVO POLY STYREN

POLYSTYREN

Polyester 21, 7, 6 21, 7, 6 21, 7, 6 21, 7, 6 21, 7, 6 7, 6

Polystyren tuhý 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12 31

Polystyren expandovaný 
/extrudovaný 4, 7, 6 4, 7, 6 4, 7, 6 4, 7, 6 4, 7, 6 4, 7, 6

Styropor tabule 7, 6 7, 6 7, 6 7, 6 7, 6 7, 6

Polystyrenová 
pěnová folie 31, 8, 9, 7, 6, 4, 2 31, 8, 9, 7, 6, 4, 2 31, 8, 9, 7, 6, 

4, 2
31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

Polystyrenová 
pěnová pórovina 31, 8, 9, 7, 6, 4, 2 31, 8, 9, 7, 6, 4, 2 31, 8, 9, 7, 6, 

4, 2
31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

31, 8, 9, 7, 6, 
4, 2

PORCELÁN Porcelán 12, 18, 19, 31 12, 18, 19, 31 12, 18, 19, 31 12, 18, 19, 31 12, 18, 19, 31 31

SKLO

Akrylové sklo 21, 15, 18, 19, 8, 
9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 8, 
9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6

21, 15, 18, 19, 
8, 9, 7, 6 15, 7, 6

Akvarijní sklo 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7

Mozaiky 18, 19, 7, 6, 12, 
4, 1, 2

18, 19, 7, 6, 12, 
4, 1, 2

18, 19, 7, 6, 
12, 4, 1, 2

18, 19, 7, 6, 
12, 4, 1, 2

18, 19, 7, 6, 
12, 4, 1, 2

15, 2, 8, 9, 
7, 6

Sklo 29, 10, 12, 4, 6 29, 10, 12, 4, 6 29, 10, 12, 4, 6 29, 10, 12, 4, 6 29, 10, 12, 4, 6 15, 31, 4, 2, 6

SMALT Smalt/oprava smaltu 28 28 28 28 28 28

STAVEBNÍ 
MATERIÁL

Beton 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Cihla 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Desky z dřevité vlny  
a cementu 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Glazovaný beton 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 5, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Izolace ze skelné vlny 5,4,1 5,4,1 5,4,1 5, 4, 1 5, 4, 1 4, 2, 7, 6

Keramické nástěnné 
dlaždice 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Přírodní kámen 19, 5, 1, 2, 7, 6 19, 5, 1, 2, 7, 6 19, 5, 1, 2, 7, 6 19, 5, 1, 2, 7, 6 19, 5, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

PU tvrdá pěna 
(např. nosníky) 13, 5, 1, 7, 6 13, 5, 1, 7, 6 13, 5, 1, 7, 6 13, 5, 1, 7, 6 13, 5, 1, 7, 6 4, 2, 7, 6

Sádrové desky 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 5, 4, 1, 2, 7, 6 4, 2, 7, 6

Škvárobetonové 
tvárnice 6, 7, 2, 1, 4, 5 6, 7, 2, 1, 4, 5 6, 7, 2, 1, 4, 5 6, 7, 2, 1, 4, 5 6, 7, 2, 1, 4, 5 4, 2, 7, 6

TEXTIL

Juta 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 15, 31, 8, 9

Plátno 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 16 15, 31, 8, 9

Samet 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 17 15, 31, 8, 9

Textil 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 15 30, 8, 9, 18 15, 31, 8, 9

UMAKART Umakart 13, 18, 19, 5, 1, 3 13, 18, 19, 5, 1, 3 13, 18, 19, 5, 
1, 3

13, 18, 19, 5, 
1, 3

13, 18, 19, 5, 
1, 3 15, 4, 2, 7

ZPĚTNÁ 
ZRCÁTKA

Zpětná 
zrcátka 26

ZRCADLA Zrcadla 4, 6, 7, 3 4, 6, 7, 3 4, 6, 7, 3 4, 6, 7, 3 4, 6, 7, 3 4, 6, 7, 3

ŽULA Žula 18, 19, 10, 12, 
8, 9

18, 19, 10, 12, 
8, 9

18, 19, 10, 12, 
8, 9

18, 19, 10, 12, 
8, 9

18, 19, 10, 12, 
8, 9 4, 2, 7, 6

ŠROUBY Šrouby, matice,  
čepy, hřídele 27
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01 Montack Lepí vše okamžitě 100 g 6 
01 Montack Lepí vše okamžitě 450 g 6

02 Montack Lepí vše okamžitě 190 g 6

03 Montack Lepí vše okamžitě páska 2,5 m 8 
03 Montack Lepí vše okamžitě páska – proužky 8

04 Montack Lepí vše neviditelně 80 g 7 
04 Montack Lepí vše neviditelně 135 g 7 
04 Montack Lepí vše neviditelně 315 g 7

05 Montack Lepí vše profesionálně 100 ml 8 
05 Montack Lepí vše profesionálně 300 ml 8

06 Total Tech Express transparent 125 ml 4 
06 Total Tech Express transparent 290 ml 4

07  Total Tech Express bílý 125 ml 4 
07  Total Tech Express bílý 290 ml 4 
07  Total Tech Express šedý 290 ml 5 
07  Total Tech Express černý 290 ml 5 
07  Total Tech Express hnědý 290 ml 5 
07  Total Tech Express béžový 290 ml 5 
07  Total Tech Express modrý 290 ml 5

08 Total Tech Tri´Action 10 g 5

09  Total Tech Tri´Action 75 g 5

10 Superceys 3 g 17

12 Superunick Immediate Power tuba 3 g 16 
12 Superunick Immediate Power 6 g 16 
12 Superunick Extreme Power tuba 3 g 17 
12 Superunick Extreme Power se štětcem 5 g 17

13 KontaktPren 30 ml 24 
13 KontaktPren 70 ml 24 
13 KontaktPren 250 ml 24 
13 KontaktPren se štětcem 250 ml 24 
13 KontaktPren 500 ml 24

14 KontaktPren 1 l 24 
14 KontaktPren 5 l 24

15 KontaktPren transparentní 30 ml 23

16 Rychlé bílé lepidlo 50 g 27 
16 Rychlé bílé lepidlo 125 g 27 
16 Rychlé bílé lepidlo 250 g 27

17  Lepidlo na dřevo D2/D3 250 g 27

18 Epoxidové dvousložkové lepidlo standard 24 ml 25

19  Epoxidové dvousložkové lepidlo rychle tvrdnoucí 30 ml 26 
19  Epoxidové dvousložkové lepidlo rychle tvrdnoucí 24 ml 26

20 Special Vinyl na měkčené plasty 15 ml  19

21 Special Plastik na tvrdé plasty 30 ml 18

22 Special PVC na potrubí z PVC 70 ml 19

23 Special Plastik na obtížné plasty 3 g + 4 ml 18

24 Special Plachtovina a kaučuk 7 ml 19

25 Lepidlo na opravu duší 5 ml 20

26 Special Lepidlo na zpětná zrcátka 1 g 20

27  Special Upevňování šroubů 6 g 20

28 Special Smaltceys opravný smalt 15 ml 22

29  Special Kristalceys na sklo a křišťál 3 g 21

30 Special Textil na tkaniny 30 ml 21

31 Fixceys 20 ml 37

32 Oprava defektu syntetický kov 40 ml + 40 g 31

33 Blue tape 1,5 m 30

34 Hobbyceys 2 m 30

Strana Strana

spraví všechno
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