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taurus glue
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

290 ml 12 ks 441301 bílá 8594172980038

 

1

SIGA PRO MOntážní lePIdlO

Montážní polychloroprenové lepidlo k lepení savých 
i  nesavých materiálů. Je vhodné k  lepení dveřních 
prahů, okenních parapetů, překližek, izolačních pa-
nelů, lišt a  dalších běžných stavebních materiálů. 
Není vhodné pro lepení polystyrenu, měkčeného 
PVC, PE a  PP. Ve  většině případů nahrazuje vruty, 
hřebíky a nýty.

SIGA PRO lePící tMel

Speciální víceúčelový tmel určený pro profesionální 
použití. Jako trvale pružný spoj je vhodný k  bodo-
vému lepení polystyrenových a  dřevěných obkladů 
stěn a stropů, k plošnému lepení korku, PVC podla-
hovin, koberců a obkladaček na umakart. Není vhod-
ný pro těsnění vystavená trvalému působení vody.

StAvební lePIdlO

Jednosložkové lepidlo a tmel na bázi polyuretanu, 
vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Odolává UV záření, 
rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíra-
telné. Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazu-
vzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k  porézním 
i neporézním podkladům, bez použití primeru, jako 
je kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporu-
čujeme odzkoušet), sklo apod. Nevhodné pro lepení 
teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Je vhodné pro 
výrobu kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatiza-
ce, vzduchotechniky apod. Lepení v  průmyslu, sta-
vebnictví. Pružné tmelení a  spárování v  průmyslu, 
stavebnictví.

staVeBNÍ lePIDlO
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441458 bílá 8594172981141
310 ml 12 ks 441302 šedá 8594172980021
310 ml 12 ks 441320 hnědá 8594172980496
310 ml 12 ks 441459 černá 8594172981158

lePIDlO Na fólIe
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 25 ks 441303 zelená 8594172980014

sIga PrO MONtážNÍ lePIDlO
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020439 béžová 8594005705050

4

BauMONt MONtážNÍ lePIDlO
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020749 béžová 8594005706118

5

sIga PrO lePÍcÍ tMel
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020078 transparent 8594005700987

6

sIga PrO lePIDlO Na zrcaDla
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020486 béžová 8594005704817

7

lepidla

lePIdlO nA fólIe

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel, v  průbě-
hu vytvrzování bez zápachu. Vytváří odolný, trvale 
pružný spoj, odolávající vodě, UV záření, teplotám. 
Lepidlo odpovídá parotěsným spojům dle DIN 4108-
7. Je vhodné k  lepení parotěsných zábran, paropro-
pustných a  reflexních fólií obsahující např. poly-
etylen, polypropylen, PVC, EPDM, DPC. Lepidlo má 
výbornou přilnavost na  běžné stavební podklady 
jako jsou dřevo, kov, plasty, beton, omítka.
 

bAUMOnt MOntážní lePIdlO

Montážní polychloroprenové lepidlo k lepení savých 
i  nesavých materiálů. Je vhodné k  lepení dveřních 
prahů, okenních parapetů, překližek, izolačních pa-
nelů, lišt a  dalších běžných stavebních materiálů. 
Není vhodné pro lepení polystyrenu, měkčeného 
PVC, PE a  PP. Ve  většině případů nahrazuje vruty, 
hřebíky a nýty.

SIGA PRO
lePIdlO nA zRcAdlA
Neagresivní lepidlo pro lepení zrcadel, polystyrenu 
a  jiných izolačních materiálů na savé i nesavé povr-
chy. Pro profesionální použití.

6

1

4 5

2

3

7

LEPÍ • TMELÍ • sPÁRUJE

PRofi

Drží jako bejk

 pevnost  v  tahu

23 kg/cm
2

2

3

tAURUS GlUe

Jednosložkové lepidlo bez silikonu, isokyanátu a roz-
pouštědel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je 

bez zápachu, odolává UV záření, rozpouš-
tědlům, zředěným chemikáliím, plísním, 
je přetíratelný nejen po  vytvrzení, ale již 
v čerstvém stavu (slučitelnost nátěru s le-
pidlem doporučujeme odzkoušet). Lepidlo 
se vyznačuje vynikající počáteční přídrž-
ností a  výrazně snižuje potřebu pomocné 
fixace – především u stropních a vertikál-
ních aplikací. Výborná přilnavost k  ma-
teriálům jako kov, dřevo, omítka, zdivo, 
beton, plasty (doporučujeme odzkoušet), 
polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod. 
Nevhodné pro lepení teflonu, polyety-
lenu, polypropylenu. Lepení i  tmelení 
konstrukčních vodotěsných spojů v  prů-
myslu, stavebnictví, při výrobě vagonů, 
kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimati-
zace, vzduchotechniky, zasklívání vozidel, 
pružné lepení a spárování ve stavebnictví, 
lepení panelů, izolačních a  dekoračních 
materiálů, obkladů, lepení zrcadel. Lepidlo 
má vysokou odolnost proti plísním a  vý-
bornou adhezi k  porézním i  neporézním 
podkladům bez použití primeru, nevytváří 
bublinky a je snadno zpracovatelné. Neza-
nechává skvrny na porézních materiálech.
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sIga PrO  MultIfIx 60
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 15 ks 1020725 šedá 8594005705470

12

sIga PrO  MultIfIx 70
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 15 ks 1020720 bílá 8594005705449

13

sIga PrO D-3
láhev/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

250 ml 6 ks 1020952 bílá 8594005707016
500 ml 6 ks 1020028 bílá 8594005702301

1 l 6 ks 1020830 bílá 8594005706538
5 kg volně 1020831 bílá 8594005702684

20 kg volně 1020832 bílá 8594005702714

14

sIga PrO D-4
láhev balení kód výrobku barva EAN kód

500 ml 6 ks 1020762 medová 8594005706057
láhev 1 l volně 1020763 medová 8594005706040

15

lepidla lepidla

sIga PrO OBklaD
kartuše/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020491 bílá 8594005704824
1 kg 12 ks 1020107 bílá 8594005701588
3 kg volně 1020108 bílá 8594005700628
5 kg volně 1020109 bílá 8594005701021

sIga PrO POlystyreN
kartuše/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 1020487 bílá 8594005704831
1,6 kg 12 ks 1020322 bílá 8594005702264
4 kg volně 1020321 bílá 8594005702271

14

12 13

15

SIGA PRO MUltIfIx 60

Vysokopevnostní lepidlo s  okamžitou přilnavostí 
k podkladu, elastický spoj bez nutnosti fixace. SIGA 
PRo MULTifiX 60 je speciální montážní a konstrukční 
lepidlo s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, beton, 
kámen, dřevo, sádrokarton, sklo, zrcadla, obkladové 
a  izolační panely, soklové lišty apod. Pro venkovní 
i vnitřní použití, je přetíratelné, chemicky neutrální, 
odolné UV záření a voděodolné.

SIGA PRO MUltIfIx 70

Speciální montážní a  konstrukční lepidlo s  vynika-
jící přilnavostí na  plasty, kovy, beton, kámen, dře-
vo, sádrokarton, sklo, zrcadla, obkladové a  izolační 
panely, soklové lišty apod. Je vhodné pro venkovní 
i  vnitřní použití. Je přetíratelné, brousitelné a  che-
micky neutrální. Je velmi odolný vlhkosti, stárnutí 
a UV záření. 

SIGA PRO d-3

Vodostálé lepidlo na bázi PVaC disperze ve třídě D-3 
(ČSN EN 204). Jedinečná receptura je vyvinuta spe-
ciálně pro lepení se zvýšenou odolností vůči vodě 
a  vlhkosti. Je vhodné k  lepení dřeva, dřevotřísky, 
lepenky, papíru, spoje pero - drážka. Vhodné pro 
interiéry s  dlouhodobým působením vlhkosti a  pro 
exteriér bez přímého působení povětrnostních pod-
mínek.

SIGA PRO d-4

Jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu 
rozpouštědel  a plniv. Jedinečná receptura je vyvinu-
ta speciálně pro základní požadavky kladené na lepi-
dlo pro plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, dře-
věné konstrukce, výrobu okenních a dveřních rámů, 
nábytkářský průmysl, lepení sendvičových panelů 
dřeva na polystyren, kov, minerální vlnu. Lepidlo je 
voděodolné dle normy D-4.

VODěODOLNé

PEvnosT sPoJE 29 kg/cm2

10

8 9

11

SIGA PRO ObklAd

Vysoce elastické kontaktní akrylátové, mnohostran-
ně použitelné lepidlo se zvláště vysokou počáteční 
lepivostí pro lepení keramických, dřevěných a  po-
lystyrenových obkladů. Po  vytvrzení odolává běž-
ným teplotám -20°C až +50°C a  vyniká pevností 
spoje. Použití na veškeré savé (beton, zdivo, omítky) 
a  nesavé (umakart) podklady. Pro zvýšení lepivosti 
na  savé podklady penetrujte výrobkem siGA PRo 
SAD-2802.

SIGA PRO POlyStyRen

Speciální akrylátové lepidlo pro polystyrénové 
stropní kazety, rozety a lišty. Používá se na savé pod-
klady jako je beton, omítky, dřevo a podobné materi-
ály. Na problematické povrchy penetrujte výrobkem 
siGA PRo sAD - 2802. 

SIGA PRO kOnStRUkt

Jednosložkové polyuretanové, mírně expanzivní, 
tixotropní konstrukční lepidlo pro lepení nejrůz-
nějších materiálů jako dřevo, beton, polyuretanová 
pěna, kovy, kámen a další porézní i neporézní mate-
riály. Spoj je odolný proti vodě ve třídě D4. Pro pro-
fesionální použití.

SIGA PRO dvOjSklO

Jednosložkový, k  přímému použití neutrální siliko-
nový elastomer bez jakéhokoliv zápachu. Používá 
se zejména jako sekundární bariérová těsnící hmo-
ta v  oblasti dvojitého zasklívání. Výrobek vytvrzuje 
při pokojové teplotě a pod vlivem přirozené vzdušné 
vlhkosti se z něho stává pružné utěsnění s výborný-
mi mechanickými užitnými vlastnostmi. Produkt je 
určen pro výrobu termoizolačních skel.

VODěODOLNé

VODěODOLNé

8

9

sIga PrO kONstrukt
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1050742 béžová 8594005703957

sIga PrO  DVOjsklO
salám balení kód výrobku barva EAN kód

600 ml 15 ks 1020318 černá

10

11
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sIga PrO sIgaPreN uNI
tuba AL/ plech balení kód výrobku typ EAN kód

130 ml 15 ks 1050793 bez toluenu 8594005701632
400 ml 12 ks 1050785 bez toluenu 8594005704961

 1 l 6 ks 1050786 bez toluenu 8594005704978
4,5 l volně 1050787 bez toluenu 8594005704985
17 l volně 1050788 bez toluenu 8594005704992
4,5 l volně 1050084 s toluenem 8594005701700
17 l volně 1050093 s toluenem 8594005700338

17

sIga PrO sIgaPreN sPecIál
plech balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1050789 bez toluenu 8594005702318
1 l 6 ks 1050790 bez toluenu 8594005702325

4,5 l volně 1050210 s toluenem 8594005700345

18

sIga PrO PD staNDarD
plech balení kód výrobku barva EAN kód

1 kg 12 ks 1020001 bílá 8594005701533
3 kg volně 1020002 bílá 8594005702738
 5 kg volně 1020003 bílá 8594005702745
20 kg volně 1020004 bílá 8594005702752

19

SIGA PRO SIGAPRen UnI

Speciální chloroprenové kontaktní lepidlo se širo-
kým uplatněním v domácnosti a průmyslu pro lepení 
papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlaho-
vých krytin z  korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), 

textilních podlahovin, soklových lišt, 
schodišťových hran, keramických ob-
kladů na umakart apod. Není vhodné 
na  lepení polystyrenu, měkčeného 
PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává tr-
vale pružný, odolný vodě a  běžným 
chemikáliím.

SIGA PRO SIGAPRen SPecIál

Speciální chloroprenové kontaktní lepidlo na  lepe-
ní podlahových krytin z  korku, PVC, gumy (lisova-
né dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, 
schodišťových hran, keramických obkladů na  uma-

kart, dřevovláknité desky apod. Má 
vysokou počáteční lepivost, otevře-
ná doba 45 minut. Vždy alespoň jed-
na z  lepených ploch musí mít savý 
povrch (beton, dřevo, dřevovlákni-
té desky, dřevotříska, omítkoviny 
a  vyrovnávací hmoty). Lepidlo není 
vhodné na  lepení polystyrenu, měk-
čeného PVC, PE a PP. 

SIGA PRO Pd StAndARd

Disperzní akrylátové lepidlo na  podlahové kryti-
ny z  PVC, textilní podlahoviny, dřevěné mozaikové 
parkety, polystyren apod. Vždy alespoň jedna z  le-
pených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, 
dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a  vy-
rovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlou-

hodobě vystaven působení 
vody nebo vlhka. Spotřeba: 
380 g/m2.

d4 - POlyURetAnOvé lePIdlO

Jednosložkové tekuté lepidlo bez rozpouštědel, vy-
tvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva. Lepe-
ný spoj splňuje normu ČSN EN 204 D (vhodné pro stálé 
zatížení pod vodou), spoj má vysokou pevnost, zvý-
šenou odolnost proti teplotám, rozpouštědlům. Je 
vhodné k lepení dřevěných (také exotické dřevo) prv-

ků, konstrukčních nábytkových 
dřevěných dílů, stavbu lodí, ven-
kovních stavebních konstrukcí 
a pro lepení stavebních materiálů 
– sádrokarton, dřevo, kovy, cihla, 
beton, omítka, izolační materiá-
ly, dýha, plechy a jejich kombina-
ce za podmínky, že alespoň jedna 
strana lepeného spoje obsahu-
je běžnou vlhkost. Pokud lepené 
materiály neobsahují vlhkost, je 
nutné ji dodat mlžením vodou 
na  nanesené lepidlo v  množství 
do  80 g/m2. Vhodné pro interiér 
a exteriér.

16

19

17

18

20

21

SIGA PRO
ReAlfIx PROfeSIOnAl 
Snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování díl-
ců z  neměkčeného PVC - novoduru, např. sanitární 
rozvody, zápachové uzávěrky, okapy, střešní rozvo-
dy, kanalizační odpadní roury apod. Základ lepidla 
tvoří roztok polymerů na  bázi PVC v  organických 
rozpouštědlech. Lepidlo vytváří pružný spoj, odolá-
vá vodě a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojů. sIga PrO realfIx PrOfesIONal

tuba AL balení kód výrobku barva EAN kód

130 ml 15 ks 1050172 čirá 8594005701007

20

autOsklO exPress
tuba AL balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441544 černá 8594172981608

21

D4 - POlyuretaNOVé lePIDlO
láhev balení kód výrobku barva EAN kód

500 ml 6 ks 441304 medová 8594172980052
1 l 6 ks 441305 medová 8594172980069

16

BEZ ToLUEnU / s ToLUEnEM 

BEZ ToLUEnU / s ToLUEnEM 

lepidla

VODěODOLNé

LEPIDLO NA PODLAhOVINy

AUtOSklO exPReSS

Jednosložkový, rychletvrdnoucí, elektricky 
vodivý, polyuretanový lepící tmel určený pro 
lepení a  těsnění skel dopravních prostředků. 
Díky vysoké elasticitě, výborné tvarové pamě-
ti, odolnosti proti přetržení a  povětrnostním 
vlivům i  snadné aplikaci je vhodný i  pro jiná 
použití.

1 hODINOVé
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SIGA PRO UnIveRzAl

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitř-
ním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost 
k  většině neporézních materiálů (sklenářské práce, 
zasklívání, utěsňování spár mezi zdí a  rámy oken 
a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a ob-
kladů, utěsňování průduchů). Nepoužívejte na  po-
rézní materiály. Tmel odolává Uv záření a teplotám 
od -40°C do +100°C. Pro profesionální použití.

SIGA PRO SAnItAR

Tmel je určený k  lepení, tmelení a  spárování nepo-
rézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské 
a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti 
plísním (tmelení obkladů a  spár sprchových koutů, 
van, umyvadel, pisoárů, chladicích pultů, bazénů, 
vlhkých provozů a  zdravotnických zařízení). Tmel 
odolává UV záření a teplotám od -40 °C do +100 °C. 
Pro profesionální použití.

SIGA PRO neUtRAl

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitř-
ním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost 
k  porézním i  neporézním materiálům (sklenářské 
práce v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mědí a PVC, 
utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, na di-
latační spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, 
kovy, koupelny, WC a  jiné aplikace ve  stavebnic-
tví). Tmel odolává Uv záření a  teplotám od  -50°C 
do  +130°C. vhodný pro styk s  potravinami. Typ Al-
koxi. Pro profesionální použití.

bAUMOnt UnIveRzAl

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitř-
ním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost 
k  většině neporézních materiálů (sklenářské práce, 
zasklívání, utěsňování spár mezi zdí a  rámy oken 
a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a ob-
kladů, utěsňování průduchů). Nepoužívejte na  po-
rézní materiály. Tmel odolává Uv záření a teplotám 
od -40°C do +100°C.

bAUMOnt SAnItAR

Tmel je určený k  lepení, tmelení a  spárování nepo-
rézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské 
a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti 
plísním (tmelení obkladů a  spár sprchových koutů, 
van, umyvadel, pisoárů, chladicích pultů, bazénů, 
vlhkých provozů a  zdravotnických zařízení).  Tmel 
odolává UV záření a teplotám od -40 °C do +100 °C.

bAUMOnt neUtRAl

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitř-
ním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost 
k  porézním i  neporézním materiálům (sklenářské 
práce v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mědí a PVC, 
utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, na di-
latační spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, 
kovy, koupelny, WC a  jiné aplikace ve  stavebnic-
tví).  Tmel odolává Uv záření a  teplotám od  -40°C 
do +100°C.

sIga PrO Neutral 
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020304 crystal 8594005704022
310 ml 15 ks 1020098 bílá 8594005701731
310 ml 15 ks 1020090 transparent 8594005701687
310 ml 15 ks 1020307 světle hnědá 8594005704015
310 ml 15 ks 1020176 hnědá 8594005704534
310 ml 15 ks 1020158 šedá 8594005704541
310 ml 15 ks 1020154 černá 8594005704558
310 ml 15 ks 1020401 stříbrná 8594005704077
310 ml 15 ks 1020397 žlutá trafic 8594005704039
310 ml 15 ks 1020398 červená trafic 8594005704046
310 ml 15 ks 1020546 červená cihlová 8594005705883
310 ml 15 ks 1020399 zelená pastelová 8594005704060
310 ml 15 ks 1020400 modrá pastelová 8594005704053
600 ml 15 ks 1020099 bílá 8594005706965
600 ml 15 ks 1020091 transparent 8594005706958
600 ml 15 ks 1020306 světle hnědá 8594005706972
600 ml 15 ks 1020194 hnědá 8594005706989

sIga PrO uNIVerzal           
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020094 bílá 8594005701717
310 ml 15 ks 1020086 transparent 8594005701663
310 ml 15 ks 1020152 šedá 8594005704428
310 ml 15 ks 1020149 hnědá 8594005704411
310 ml 15 ks 1020168 černá 8594005704435

22

BauMONt uNIVerzal
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020747 bílá 8594005705852
310 ml 15 ks 1020746 transparent 8594005705845

23

sIga PrO saNItar 
tuba/kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

70 ml volně bílá 8594005704664
310 ml 15 ks 1020096 bílá 8594005701670
310 ml 15 ks 1020088 transparent 8594005701724
310 ml 15 ks 1020395 jasmín 8594005704091
310 ml 15 ks 1020163 bahama 8594005704121
310 ml 15 ks 1020396 tabák 8594005704107
310 ml 15 ks 1020434 hnědá 8594005704473
310 ml 15 ks 1020352 manhatan 8594005704459
310 ml 15 ks 1020153 šedá 8594005704114
310 ml 15 ks 1020515 antracit 8594005705487
310 ml 15 ks 1020435 černá 8594005704480

24

BauMONt saNItar
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020745 bílá 8594005705838
310 ml 15 ks 1020744 transparent 8594005705821

25

26

BauMONt Neutral
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020863 bílá 8594005705807
310 ml 15 ks 1020748 transparent 8594005705814

27

sIga PrO akVarIuM
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020207 transparent 8594005704527
310 ml 15 ks 1020208 černá 8594005702028

28

sIga PrO  MOtOr
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

70 ml volně červená 8594005704671
310 ml 15 ks 1020165 červená 8594005701830

29

SIGA PRO AkvARIUM

Tmel určen k  profesionálnímu použití pro lepení 
akvárií, terárií, tmelení spojů v  bazénech a  všude 
tam, kde se předpokládá dlouhodobý kontakt s vo-
dou, zředěnými alkáliemi či kyselinami. Má velmi 
dobrou odolnost vůči hydrolýze a stárnutí. Po vytvr-
zení je chemicky neutrální a neovlivňuje fyziologic-
ké vlastnosti vody. Vulkanizuje rychlostí 3,5 mm/24 
hodin při optimálních podmínkách. Tmel odolává 
UV záření. 

SIGA PRO MOtOR

Tmel je určený pro těsnění motorů, převodových 
skříní, čerpadel a pro další aplikace v automobilovém 
a strojírenském průmyslu s velkými nároky na tepel-
nou odolnost. Má vynikající přilnavost ke  kovovým 
i nekovovým povrchům a dlouhodobě odolává teplo-
tám od -50°C do +280°C, krátkodobě až do +320°C. 
Tmel odolává Uv záření.

tmely

ALkoXi

22

24

28

26

23

25

27

29
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SIGA PRO SIlIkOnAkRyl

Pružný přetíratelný tmel (po 12 hod.). Tmel obsahuje 
fungicidy. Vhodný k lepení, tmelení a spárování pě-
nového polystyrenu, dřevěných a plastových lišt, ob-
kladů, panelů. Dále je vhodný na  sanitární aplikace 
- vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady. 

SIGA PRO AkRyl

Tmel je určený ke  spárování, tmelení a  opravám 
prasklin ve  zdivu a  v  okolí okenních rámů. Má vy-
nikající přilnavost k  většině porézních stavebních 
materiálů. Je vhodný zejména ke  spárování sádro-
kartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný.
Odolává UV záření.

SIGA PRO UnI

Tmel je určený k lepení, těsnění a tmelení spár a trh-
lin v interiéru i exteriéru (sádrokartonové konstruk-
ce, okolí rámů dveří, oken, parapetů apod.), utěsňo-
vání instalačních průduchů a  ve  vzduchotechnice. 
Není vhodný pro těsnění vystavená trvalému půso-
bení vody. Po vytvrzení lze přetřít jakoukoli nátěro-
vou hmotou.

SIGA PRO ŠtUk

Tmel je určený k  tmelení prasklin a  spár ve  zdivu 
s vrstvou štukových omítek, v okolí okenních a dveř-
ních rámů apod. Má vynikající přilnavost k  většině 
porézních stavebních materiálů. Tmel je po vytvrze-
ní přetíratelný a odolný UV záření.

bAUMOnt AkRyl

Tmel je určený ke  spárování, tmelení a  opravám 
prasklin ve  zdivu a  v  okolí okenních rámů. Má vy-
nikající přilnavost k  většině porézních stavebních 
materiálů. Je vhodný zejména ke  spárování sádro-
kartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný.
Odolává UV záření.

SIGA PRO venkOvní AkRyl

Tmel je určený k  těsnění vnějších spár obvodových 
plášťů budov s velkými dilatačními pohyby, k těsně-
ní spár interiérů u stěnových a stropních konstrukcí 
montovaných staveb, těsnění spár v oblasti okenních 
výplní, k utěsňování průchodů potrubí, spárové dlaž-
by, zvukové izolace, vzduchotechnika. Není vhodný 
pro spárování v  oblasti pochůzných ploch a  tam, 
kde jsou spáry trvale vystaveny působení vody. Není 
vhodný na  opravu těsnění spár panelových domů 
po  butylénových tmelech. Tmel je určen pro profe-
sionální použití.

sIga PrO akryl
kartuše/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020337 bílá 8594005700994
310 ml 15 ks 1020237 hnědá 8594005704619
310 ml 15 ks 1020169 šedá 8594005704596
600 ml 15 ks 1020148 bílá 8594005700550

5 kg volně 1020151 bílá 8594005700567

32

sIga PrO uNI
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020080 bílá 8594005702288

31

sIga PrO sIlIkONakryl
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020649 bílá 8594005705081
310 ml 15 ks 1020648 transparent 8594005705074

30

BauMONt akryl
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020743 bílá 8594005705791

33

sIga PrO VeNkOVNÍ akryl
kartuše/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020083 bílá 8594005702721
600 ml 15 ks 1020084 bílá 8594005700574

5 kg volně 1020264 bílá 8594005700598
10 kg volně 1020313 bílá 8594005707382
25 kg volně 1020314 bílá 8594005700611
25 kg volně 1020436 šedá 8594005705975

35

sIga PrO Štuk
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020284 bílá 8594005702295

34

SIGA PRO cAR

Tmel je určený k tmelení a těsnění spojů mezi plechy, 
přechodů mezi blatníkem a  karoserií i  k  povrchové 
úpravě svárů v autoopravnách, lakovnách a karosár-
nách. Spolehlivě těsní i při dlouhodobých vibracích. 
Po 24 hodinách je přetíratelný.

sIga PrO car
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020289 červená 8594005702219

36SIGA PRO kAMnA

Speciální těsnící a  spojovací tmel odolávající teplo-
tám do  +1200°C, který celoobjemově vytvrzuje. Je 
vhodný k těsnění a tmelení spojů krbů, pecí, kamen, 
kouřovodů, otevřených ohnišť, rožňů a  pro opravy 
šamotových výplní. Tmel není po  vytvrzení elastic-
ký a není vhodný k tmelení vibrujících součástí (např. 
výfukové potrubí automobilů).        

sIga PrO kaMNa
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020205 šedá 8594005702042

37

tmely

nA sÁDRokARTony

nA sPÁRy Do 5 cm

32

30

34

31

33

35

3736
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SIGA PRO bItUMen

Tmel je určený k  profesionální aplikaci pro lepení 
a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Má široké 
použití ve stavebnictví pro tmelení, lepení a  těsně-
ní spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů 
a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanál-
ků a jímek apod.

bAUMOnt bItUMen

Tmel je určený k  profesionální aplikaci pro lepení 
a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Má široké 
použití ve stavebnictví pro tmelení, lepení a  těsně-
ní spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů 
a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanál-
ků a jímek apod.

 sIga PrO BItuMeN
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020162 černá 8594005701823

42

BauMONt BItuMeN
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020750 černá 8594005706101

43

SIGA PRO bUtyl

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný 
zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spáro-
vání a vyplnění spár obvodových plášťů budov nebo 
ke  spárování skleněných konstrukcí v  rámech. Je 
odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není 
vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel 
přichází do styku s pitnou vodou.

bUtylOvý tMel

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný 
zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spáro-
vání a vyplnění spár obvodových plášťůbudov nebo 
ke  spárování skleněných konstrukcí v  rámech. Je 
odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není 
vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel 
přichází do styku s pitnou vodou.

ButylOVý tMel
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 25 ks 441316 šedý 8594172980427
600 ml 15 ks 441413 šedý 8594172980427

sIga PrO Butyl
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020075 šedá 8594005700970
600 ml 15 ks 1020076 šedá 8594005705982

38

39

SIGA PRO StřechA

Tmel je určený k profesionálnímu použití pro klem-
pířské práce, opravy střech, okapů apod. Má vyni-
kající přilnavost ke sklu, kovu, betonu, střešním taš-
kám, k plechům z hliníku, mědi, zinku a mosazi. Tmel 
odolává UV záření.

MataDOrfIx ButylPlast 5N
salám balení kód výrobku barva EAN kód

600 ml 15 ks 1090001 šedá 8588001105266

40

sIga PrO střecha
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020211 hnědá 8594005702035
310 ml 15 ks 1020212 černá 8594005704510

41

MAtAdORfIx bUtylPlASt 5n

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný 
zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spáro-
vání a vyplnění spár obvodových plášťů budov nebo 
ke  spárování skleněných konstrukcí v  rámech. Je 
odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není 
vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel 
přichází do styku s pitnou vodou.

nOvOPlASt A 250

Novoplast je určený k  utěsňování střech, fasádních 
prvků, štítů, okapových svodů a  různých přechodů. 
Získáme jím bezpečné těsnění vnitřních a  vnějších 
spár mezi stavebními díly, materiál snadno přilne 
na dřevo, hliník, keramiku, sklo, ocel, železo, plasty 
a cementové desky navzájem, ale i na beton, póro-
beton či omítku. Přilne dokonce i na mokrý podklad 
a bitumenové materiály. Snadno vytvoříme přecho-
dy mezi bitumeny a  silikony v  dilatačních spárách. 
Otto seal A  250 - Novoplast je výborným pomocní-
kem hlavně pro pokrývače, klempíře a  jiné řemesl-
níky pracující se střešními materiály, v souvisejících 
stavebních oborech, ale i se vzduchotechnikou.

38

40

42

39

41

43

45SIGA PRO dOMOflex

Přetíratelný tmel s  přilnavostí na  většinu materiá-
lů včetně vlhkých (pouze neporézních) a  mastných 
povrchů, s  všestranným použitím ve  strojírenství, 
stavebnictví, kovovýrobě, automobilovém průmy-
slu, domácnosti apod. Je určen pro lepení, tmelení, 
těsnění a  spárování střech (i  rovných), stavebních 
částí, těsnění zimních zahrad, klempířské práce, spo-
je kamenů, dřeva, mědi, plastů apod. Je odolný UV 
záření a  teplotám od -25°C do +100°C. Pro profesi-
onální použití.

NOVOPlast a 250
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 20 ks 441461 transparent 4030574038945

45

sIga PrO DOMOflex
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020336 transparent 8594005703933

44

tmely

vLhké, MAsTné PovRChy
44
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POlyURetAnOvý tMel 50

Tmel je určený k lepení a tmelení většiny materiálů - 
beton, dřevo, kov (i  lakovaný), hliník, polyester, sklo, 
PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové ob-
klady. V  automobilovém průmyslu při výrobě kara-
vanů a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních 
systémů, v lodním průmyslu apod. Odolává UV záření, 
rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratel-
ný (slučitelnost nátěru s  lepidlem doporučujeme od-
zkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a  mra-
zuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k  porézním 
i neporézním podkladům, bez použití primeru, jako je 
kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporučuje-
me odzkoušet), sklo apod. Nevhodné pro lepení teflo-
nu, polyetylenu, polypropylenu.

sIga PrO MultIfIx 35
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 15 ks 1020719 bílá 8594005705456
300 ml 15 ks 1020870 šedá 8594005706767
300 ml 15 ks 1020718 čirá 8594005705463

53

POlyuretaNOVý tMel 25
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441317 bílá 8594172980113
310 ml 12 ks 441314 šedá 8594172980045
600 ml 20 ks 441401 bílá 8594172980571
600 ml 20 ks 441310 šedá 8594172980076

47

sIga PrO Pu 25
kartuše/salám balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 1020242 bílá 8594005700413
310 ml 12 ks 1020243 šedá 8594005702080
600 ml 20 ks 1020335 šedá 8594005705999

50

sIga PrO MultIfIx 50 Pu
kartuše/salám balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 1020963 bílá 8594005707184
310 ml 12 ks 1020964 šedá 8594005707191

52

sIga PrO Pu 40
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 1020245 bílá 8594005700437
310 ml 12 ks 1020246 šedá 8594005702097
310 ml 12 ks 1020755 hnědá 8594005706064
310 ml 12 ks 1020247 černá 8594005700444
600 ml 20 ks 1020550 bílá 8594005706996
600 ml 20 ks 1020348 šedá 8594005707009

51

POlyuretaNOVý tMel 40
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441325 bílá 8594172980465
310 ml 12 ks 441318 šedá 8594172980472
310 ml 12 ks 441319 hnědá 8594172980489
310 ml 12 ks 441402 černá 8594172980588
600 ml 20 ks 441403 bílá 8594172980595
600 ml 20 ks 441404 šedá 8594172980601

48

POlyuretaNOVý tMel 50
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441407 bílá 8594172980632
310 ml 12 ks 441408 šedá 8594172980649
310 ml 12 ks 441409 černá 8594172980656
600 ml 20 ks 441410 bílá 8594172980663
600 ml 20 ks 441411 šedá 8594172980670
600 ml 20 ks 441412 černá 8594172980687

49

SIGA PRO PU 40

Tmel je určený k lepení a tmelení většiny materiálů - 
beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, 
PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové ob-
klady. V  automobilovém průmyslu při výrobě kara-
vanů a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních 
systémů, v  lodním průmyslu. Povrch lze upravovat 
do  15 minut při 25°C, je přetíratelný, tepelná odol-
nost -30°C až +80°C.

SIGA PRO MUltIfIx 35

Speciální lepidlo a  tmel s  vysokou přilnavostí, 
i  na  mokré podklady (např. na  opravy střech), pev-
ností a  elasticitou pro tmelení, lepení a  spárování 
většiny plastů, polykarbonátů, betonu, sádrokarto-
nu, dřeva, skla, zrcadel, kamene, kovu a jiných poréz-
ních i  neporézních materiálů. Je velmi odolný proti 
vlhkosti, stárnutí a UV záření. Pro venkovní i vnitřní 
aplikace, je přetíratelný a chemicky neutrální.

POlyURetAnOvý tMel 40

Tmel je určený pro pružné lepení spojů ve stavebnictví 
a strojírenství, těsnění a vibrační spoje kovových kon-
strukcí, spáry průmyslových podlah, u nichž se počítá 
s velkým smršťováním. Pružné spoje při výrobě kon-
tejnerů a v automobilovém průmyslu. Výborně přilne 
k  většině kovů a  plastů. Je velmi snadno použitelný, 
po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický. Vyniká vy-
sokou odolností vůči většině chemikálií. Je vhodný pro 
dilatační spoje s pohybem do ±20%. Odolává UV zá-
ření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetí-
ratelný (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme 
odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mra-
zuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k  porézním 
i neporézním podkladům bez použití primeru.

POlyURetAnOvý tMel 25

Tmel je určený k  použití ve  stavebnictví a  průmy-
slu, k  tmelení spár mezi dveřními a  okenními rámy 
a  zdmi, utěsňováni spár mezi odlišnými i  stejnými 
stavebními materiály např. beton, dřevo, zdivo, kov 
včetně hliníku, plast nebo sklo, tmeleni dilatačních 
spár včetně tmelení spár obvodových plášťů budov, 
tmelení všech typů spár s velkým pohybem. Odolává 
UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je 
přetíratelný (slučitelnost nátěru s tmelem doporuču-
jeme odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný 
a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k po-
rézním i neporézním podkladům bez použití primeru 
jako kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (dopo-
ručujeme odzkoušet).

kleMPířSký tMel

Tmel je určený na  lepení, opravy, těsnění a  tmelení 
okapů, dešťových svodů a jiných klempířských prvků, 
veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spo-
jů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a lepení ko-
vových konstrukcí. Výborně přilne k pozinkovanému 
plechu, mědi, titanzinku a plastům. Je velmi snadno 
použitelný, po vytvrzení je přetíratelný a trvale elas-
tický. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným 
chemikáliím, je přetíratelný (slučitelnost nátěru 
s tmelem doporučujeme odzkoušet). Vytváří vysoce 
trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbor-
nou přilnavost k porézním i neporézním podkladům, 
bez použití primeru, jako je kov, dřevo, omítka apod.

kleMPÍřský tMel
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441405 bílá 8594172980618
310 ml 12 ks 441315 šedá 8594172980434
310 ml 12 ks 441323 hnědá 8594172980502
310 ml 12 ks 441406 černá 8594172980625

46

SIGA PRO PU 25

Tmel je určený ke  spárování prefabrikovaných pa-
nelů a  obvodových plášťů budov obecně, spojovací 
a střešní spáry, přechodové spáry oken a dveří (včet-
ně PVC), spáry ve  dřevě a  kovu, pro lepení betono-
vých a  keramických obkladů. Povrch lze upravovat 
do  15 minut při 25°C, je přetíratelný, tepelná odol-
nost -30°C až +80°C.

SIGA PRO MUltIfIx 50 PU

Tmel je určený k  lepení a  tmelení většiny materiá-
lů - beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, 
sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betono-
vé obklady. 

tmely

TiZn, CU, AL, PoZink, PLAsT

TMELEnÍ PoD voDoU

48

46

50

47

49

51

5352
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* Po 1 měsíci polymerizace při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti je tmel (nanesen mezi 2 sklíčka) ponořen do výše uvedených chemických produktů na dobu měsíce, a poté zkoušen na trhacím stroji. Odolnost klasifikována 
jako velmi dobrá je tehdy, když adheze zůstane stejná a modul při přetržení se nezmění ve srovnání se vzorkem, který nebyl do tohoto roztoku namočen. Odolnost klasifikována jako dobrá je tehdy, když adheze zůstane stejná 
a modul při přetržení se nezmění o více jak 50% ve srovnání se vzorkem, který nebyl do tohoto roztoku namočen.

tUPý SPOj 1

OdOlnOStI POlyURetAnOvých tMelů cheMIckýM látkáM

tUPý SPOj 2

kOUtOvý SPOj

tmelení spár
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SIGA PRO
nízkOexPAnzní PěnA
Jednokomponentní montážní a  izolační pěna, spe-
ciálně  vyvinutá pro montáže s  požadavkem nízké 
roztažnosti, zvýšené pevnosti a  rychlejšího  vytvr-
zování. Má dobré zvukové a  tepelné izolační  vlast-
nosti, vynikající přilnavost na  různé stavební ma-
teriály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, 
sklo apod.).

SIGA PRO StUdnAřSká PěnA

Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna 
v aerosolu ke spojování a  těsnění betonových skru-
ží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních 
výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabrá-
nit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody.

SIGA PRO zIMní PěnA

Jednosložková polyuretanová pěna speciálně vy-
vinutá pro práci při nízkých teplotách (až -12°C). 
Její složení neovlivňuje případné použití při teplo-
tách vyšších než 0°C. Je vhodná k  vyplňování me-
zer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž 
rámů, panelových stěn, zárubní oken a dveří. Je rov-
něž vhodná k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro 
rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má vynikající 
přilnavost ke všem porézním stavebním materiálům. 
Při aplikaci by dóza měla mít pokojovou teplotu. Ne-
aplikujte na zmrzlé povrchy.          

lePící PěnA

Lepící pěna je polyuretanové lepidlo vznikající na-
pěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi půso-
bením vzdušné vlhkosti umožňující lepení izolačních 
desek z  pěnového polystyrenu nebo polyuretanu 
na různé stavební materiály pod i nad úrovní terénu. 
Lepidlo je určeno na lepení izolačních desek z pěno-
vého polystyrenu při izolaci panelových domů, ro-
dinných domů, montovaných staveb atd. Montáž 
a  lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen 
požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně pou-
žívaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, 
bitumenové a  asfaltové pásy) s  ohledem na  mimo-
řádně krátkou dobu tuhnutí.

SIGA PRO
OhnIvzdORná PěnA
Rychletuhnoucí samozhášivá jednosložková poly-
uretanová pěna, která tvrdne v  kontaktu se vzduš-
nou vlhkostí. Je určena na těsnění, izolování, monto-
vání, lepení a vestavování stavebních prvků (dveře, 
okna, instalace), při výrobě člunů, přívěsů apod. Má 
zvýšenou odolnost proti ohni, B1 (DIN 4102, část 1). 
Má vynikající zvukové a tepelné izolační vlastnosti.

bAUMOnt zIMní PěnA

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů 
a  jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, pro-
storů mezi panely, příčkami, stropem a  podlahou, 
prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vy-
nikající tepelná izolace půdních prostor, koupelno-
vých van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná 
i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb. 
Teplotní rozsah pro použití při montáži od -10°C. ne-
aplikujte na zmrzlé povrchy.

sIga PrO MONtážNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020093 trubičková 8594005701649
500 ml 12 ks 1020092 trubičková 8594005701656
300 ml 12 ks 1020159 trubičková 8594005701847

54

BauMONt MONtážNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020758 trubičková 8594005705555
500 ml 12 ks 1020757 trubičková 8594005705579
300 ml 12 ks 1020756 trubičková 8594005705593

55

sIga PrO NÍzkOexPaNzNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020548 trubičková 8594005704930
300 ml 12 ks 1020779 trubičková 8594005705647

56

lePÍcÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 441308 trubičková 8594172980144

57

sIga PrO stuDNařská PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020371 trubičková 8594005700390

58

sIga PrO OhNIVzDOrNá PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020201 trubičková 8594005706200

59

sIga PrO zIMNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020199 trubičková 8594005701977
500 ml 12 ks 1020200 trubičková 8594005701977

60

BauMONt zIMNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020687 trubičková 8594005705494

61

SIGA PRO MOntážní PěnA

Víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhod-
ná k  vyplňování mezer, prasklin a  dilatačních spár 
ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, pa-
nelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin 
pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dob-
ré zvukové a  tepelné izolační vlastnosti, vynikající 
přilnavost na  různé stavební materiály (beton, ká-
men, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).

bAUMOnt MOntážní PěnA

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů 
a  jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, pro-
storů mezi panely, příčkami, stropem a  podlahou, 
prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vy-
nikající tepelná izolace půdních prostor, koupelno-
vých van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná 
i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb.

pU pěny

54

56

60

58

55

57

59

61
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sIga PrO MultIPOzIčNÍ PěNa 360°
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

600 ml 12 ks 1020670 trubičková 8594005707696

62

kOtVÍcÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 441306 trubičková 8594172980090

63

sIga PrO MONtážNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020160 pistolová 8594005701861

64

BauMONt MONtážNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020759 pistolová 8594005705562

65

sIga PrO NÍzkOexPaNzNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020202 pistolová 8594005701991

66

sIga PrO lePÍcÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

800 ml 12 ks 1020669 pistolová 8594005707702

67

sIga PrO stuDNařská PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020898 pistolová 8594005707399

68

sIga PrO OhNIVzDOrNá PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020549 pistolová 8594005704947

69

kOtvící PěnA

Dvoukomponentní (2K), montážní, konstrukční a kot-
vící pěna na  bázi polyuretanu. 2K pěna se vyznačuje 
velkou tvrdostí a  velmi dobrou přilnavostí k  různým 
podkladům jako např. beton, kámen, dřevo, plasty, 
atd. Všechny aplikace, kde je kladen důraz na  rychlé 
vytvrdnutí pěny, montáže okenních rámů, dveřních 
rámů a  zárubní, obložkových zárubní v  interiéru, vy-
plňování montážních prostorů mezi panely s požadav-
kem na vysokou pevnost, lepení parapetů, vyplňování 
průchodů elektrického vedení a různých potrubí skrze 
stěny a podlahy, vyplňování uzavřených dutin, vyplňo-
vání otvorů v konstrukci střech, tvorba různých tepelně 
a zvukově izolačních vrstev, zlepšování tepelně izolač-
ních vlastností chladicích systémů atd.

bAUMOnt MOntážní PěnA

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů 
a jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, prostorů 
mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů 
vedení elektřiny, vody, plynu a topení.Vynikající tepel-
ná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů 
a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace 
a spárování roubených staveb.

SIGA PRO lePící PěnA

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo, speciálně 
vyvinuté pro lepení polystyrenových zateplovacích 
systémů, ytongu, cihel, parapetních desek a  jiných 
aplikací ve  stavebnictví s  požadavkem nízké roztaž-
nosti a vysoké pevnosti lepeného spoje. Není vhodné 
pro lepení nosných konstrukcí staveb. Lze použít k vy-
plnění drobných spár a využití díky dobré přilnavosti 
najde i při použití na asfaltové hydroizolace.

SIGA PRO
OhnIvzdORná PěnA
Rychletuhnoucí samozhášivá jednosložková polyure-
tanová pěna, která tvrdne v  kontaktu se vzdušnou 
vlhkostí. Je určena na  těsnění, izolování, montování, 
lepení a vestavování stavebních prvků (dveře, okna, in-
stalace), při výrobě člunů, přívěsů apod. Má zvýšenou 
odolnost proti ohni, B1 (DIN 4102, část 1). Má vynikající 
zvukové a tepelné izolační vlastnosti.

SIGA PRO 
MUltIPOzIční PěnA 360°  
Víceúčelová polyuretanová multipoziční pěna vhod-
ná k  vyplňování mezer, prasklin a  dilatačních spár 
ve  zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a  dve-
ří, panelových stěn, k  utěsnění průrazů, prostupů 
a  dutin pro rozvody vody, plynu, topení a  elektři-
ny a  u  těžko dostupných míst. Má dobré zvukové 
a  tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost 
na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, 
železo, hliník, plasty, sklo apod.). Aplikovatelná v ja-
kékoliv poloze.

SIGA PRO MOntážní PěnA

Víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhod-
ná k  vyplňování mezer, prasklin a  dilatačních spár 
ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, pa-
nelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin 
pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dob-
ré zvukové a  tepelné izolační vlastnosti, vynikající 
přilnavost na  různé stavební materiály (beton, ká-
men, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).

SIGA PRO
nízkOexPAnzní PěnA
Jednokomponentní montážní a izolační pěna, speci-
álně vyvinutá pro montáže s požadavkem nízké roz-
tažnosti, zvýšené pevnosti a rychlejšího vytvrzování. 
Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vyni-
kající přilnavost.

SIGA PRO StUdnAřSká PěnA

Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna 
v aerosolu ke spojování a  těsnění betonových skru-
ží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních 
výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabrá-
nit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody.

pU pěny

vyTvRZEnÍ 6-7 min.

LEPEnÍ, ZATEPLEnÍ fAsÁD
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SIGA PRO zIMní PěnA

Jednosložková polyuretanová pěna speciálně vy-
vinutá pro práci při nízkých teplotách (až -12°C). 
Její složení neovlivňuje případné použití při teplo-
tách vyšších než 0°C. Je vhodná k  vyplňování me-
zer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž 
rámů, panelových stěn, zárubní oken a dveří. Je rov-
něž vhodná k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro 
rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má vynikající 
přilnavost ke všem porézním stavebním materiálům. 
Při aplikaci by dóza měla mít pokojovou teplotu. Ne-
aplikujte na zmrzlé povrchy.

SIGA PRO zIMní
nízkOexPAnzní PěnA
Jednokomponentní montážní a  izolační pěna, spe-
ciálně vyvinutá pro montáže s  požadavkem nízké 
roztažnosti, zvýšené pevnosti a  rychlejšího vytvr-
zování při nízkých teplotách do  -12°C. Má dobré 
zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající při-
lnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, 
dřevo, železo, hliník, plasty, sklo apod.). Neaplikujte 
na zmrzlé povrchy!

SIGA PRO MeGA 70

Víceúčelová, vysokoobjemová, polyuretanová mon-
tážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a di-
latačních spár ve  zdivu, pro montáž rámů, zárubní 
oken a  dveří, panelových stěn, k  utěsnění průrazů, 
prostupů a  dutin pro rozvody vody, plynu, tope-
ní a  elektřiny. Má dobré zvukové a  tepelné izolační 
vlastnosti, vynikající přilnavost na  různé stavební 
materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plas-
ty, sklo aj.). Třída hořlavosti B2.

zdící PěnA

Zdící pěna je polyuretanové lepidlo vznikající napě-
něním a vytvrzením kapalné reakční směsi působe-
ním vzdušné vlhkosti umožňující lepení vnitřních 
příček a obvodového zdiva. Lepidlo je určeno na le-
pení interiérových příček a obvodového zdiva z vět-
šiny druhů cihel, tvárnic, thermobloků apod. Díky 
jednoduché a  rychlé přepravě, přípravě i aplikaci je 
lepidlo určeno jak pro profesionální, tak i hobby pou-
žití při stavbách i rekonstrukcích.

bAUMOnt zIMní PěnA

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů 
a jiných konstrukcí, vyplňování balení otvorů, dutin, 
prostorů mezi panely, příčkami, stropem a  podla-
hou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. 
Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupel-
nových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhod-
ná i pro zvukové izolace a spárování roubených sta-
veb. Teplotní rozsah pro použití při montáži od -10°C. 
Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

SIGA PRO
RychletUhnOUcí PěnA
Jednosložková polyuretanová pěna, která v kontak-
tu se vzdušnou vlhkostí rychle tuhne za 1 až 3 hodiny. 
Používá se ve  stavebnictví, na  těsnění, montování, 
vyplňování, lepení a  vestavování. Má dobré zvuko-
vé a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost 
na  různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, 
železo, hliník, plasty, sklo aj.).

flexIbIlní PěnA 

Celoroční flexibilní polyuretanová pěna 
(-10°C až +30°C) je vysoce elastická mon-
tážní polyuretanová hmota vznikající napě-
něním a vytvrzením kapalné reakční směsi 
působením vzdušné vlhkosti umožňující ab-
sorbovat pohyb stavebních prvků způsobe-
ný změnami teplot, vlhkostí apod. Díky své 
zvýšené elasticitě a  vynikající schopnosti 
zpětné pružnosti a  tvarové paměti, paro-
propustnosti, těsnosti proti vodě a vzduchu 
a velmi nízké nasákavosti je vhodná pro vy-
plňování stavebních spár při montáži oken 
a  dveří (může nahradit i3, 3D a  podobné 
systémy montáže výplní obvodových plášťů 
budov), těsnění a vyplňování spár dřevosta-
veb, nízkoenergetických staveb, pasivních 
staveb apod.

sIga PrO zIMNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020198 pistolová 8594005701984

70

BauMONt zIMNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020730 pistolová 8594005705500

71

sIga PrO zIMNÍ NÍzkOexPaNzNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020818 pistolová 8594005706194

72

sIga PrO rychletuhNOucÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 1020203 pistolová 8594005702004

73

sIga PrO Mega 70
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

850 ml 12 ks 1020364 pistolová 8594005706187

74

flexIBIlNÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 441307 pistolová 8594172980137

75

zDÍcÍ PěNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

750 ml 12 ks 441309 pistolová 8594172980151

76

DřEvosTAvBy

PoRoThERM, PoRoBETon

70

72

76

74

71

73

75

pU pěny



15Technickou dokumentaci k produktům najdete na www.44u.cz v sekci  „Ke stažení“

stavební chemie stavební chemie

sIga PrO Pu čIstIč
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

500 ml 12 ks 1020161 trubičková/pistolová 8594005701854

77

BauMONt Pu čIstIč
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

500 ml 12 ks 1020761 trubičková/pistolová 8594005705609

78

čIstIč Pu PěNy
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

150 ml 12 ks 441311 trubičková/pistolová 8594172980083

79

PrOfesIONálNÍ ODstraňOVač sIlIkONu
láhev balení kód výrobku typ EAN kód

150 ml 12 ks 48703105 nátěr 8411519731057

81

 aPursIl
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

150 ml 12 ks 1020235 spray 3830000407663

80

 DegrassaNt 1001
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

250 ml volně 441545 čirý 8594172981615

82

bAUMOnt PU čIStIč

Čistič PU pěny pro snadné odstranění nevytvrzené 
polyuretanové pěny z pracovních pomůcek, pro čiště-
ní aplikační pistole na  polyuretanovou pěnu. Dóza je 
vybavena rozprašovačem i  adaptérem pro aplikační 
pistole.

SIGA PRO PU čIStIč  

Pro čištění vnitřních a  ventilových částí aplikačních 
pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu a pro čiště-
ní povrchu potřísněného nevyzrálou PU pěnou. Díky 
přídavnému rozprašovači umožňuje čištění předmě-
tů jako běžným sprejem.

čIStIč PU Pěny

Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel 
a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dob-
rou rozpustnost jak výchozích komponentů polyure-
tanové pěny, tak i částečně vytvrzené polyuretanové 
pěny. Čistič PU pěny je vynikajícím prostředkem pro 
čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Na-
sazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič PU pěny 
využít k  čištění ploch a  jiných předmětů potřísně-
ných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.

ODMAšťUJE

APURSIl

Speciální čistič k odstraňování zbytků silikonů a pěn.

stavební chemie

deGRASSAnt 1001

Čistič a  aktivátor povrchu při lepení autoskel v  au-
tomobilovém průmyslu nebo před aplikací PU, MS, 
sPUR a silikonových tmelů.

79

77

PROfeSIOnální
OdStRAňOvAč SIlIkOnU
Silný odstraňovač všech typů silikonu novějšího či star-
šího provedení z jakéhokoliv povrchu.

DEGRASAINT     

81 82

78

80

čističe
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stavební chemie

sIga PrO Parket
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 15 ks 1020182 dub 8594005701816
310 ml 15 ks 1020183 buk 8594005704626
310 ml 15 ks 1020184 smrk 8594005704633
310 ml 15 ks 1020374 třešeň 8594005704084
310 ml 15 ks 1020239 mahagon 8594005704084
310 ml 15 ks 1020997 ořech 8594005707375

83

sIga PrO BufIll
kelímek/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

250 ml 12 ks 1020111 bílá 8594005702165
500 ml 12 ks 1020112 bílá 8594005702158

1 l 12 ks 1020113 bílá 8594005702141
5 l volně 1020893 bílá na objednávku

84

sIga PrO fINIŠ tMel
kelímek/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

1,6 kg 12 ks 1020655 bílá 8594005707627
5 kg volně 1020656 bílá 8594005707634

10 kg volně 1020657 bílá 8594005707641
18 kg volně 1020658 bílá 8594005707658

85

44 fINal
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

5 kg volně 441417 bílá 8594172980734
15 kg volně 441418 bílá 8594172980748

86

uNIflOtt
pytel balení kód výrobku barva EAN kód

5 kg volně 00253630 bílá 4006379019342
25 kg volně 00253631 bílá 4003982162847

88

sIga PrO Plast
pytel balení kód výrobku barva EAN kód

5 kg volně 1020711 bílá
 20 kg volně 1020712 bílá

87

stavební chemie

stavební chemie

stavební chemie

SIGA PRO PARket

Pružný, brousitelný a přetíratelný tmel vysoké kva-
lity na  bázi akrylátu pro tmelení prasklin a  spojů 
u parket, dřevěných a laminátových podlah a obkla-
dů, jako spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah 
a stěn. Zabraňuje vnikání prachu, vody, hmyzu a ne-
čistot do spár.

SIGA PRO fInIŠ tMel

Vhodný na povrchové úpravy bytových a průmyslo-
vých staveb. Je možné ho použít jako podkladovou 
vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako nástroj 
pro dosažení konečné povrchové úpravy stěn, sádro-
kartonových konstrukcí. Všestranné využití v interi-

éru i exteriéru.

SIGA PRO PlASt

Prášková stavební hmota určená pro přípravu výpl-
ňového tmelu spár (spojů) mezi sádrokartonovými 

deskami, vyplnění trhlin a spár ve zdivu 
a  omítce. Je určen pro vnitřní prostředí 
budov. Není vhodný do  trvale vlhkých 
a  mokrých provozů. siGA PRo PLAsT je 
směsí sádry, jemných inertních plniv, 
zušlechťujících přísad a aditiv zaručující 
nízkou objemovou hmotnost a  výbor-
nou zpracovatelnost při nízkém obsahu 
záměsové vody. To minimalizuje propa-
dání vrstev tmelu ve spáře a tím i počet 
dalších operací pro dosažení plošné ro-
vinnosti.

44 fInAl

Stěrková hmota velmi jemné konzistence s  přísa-
dou kvalitních pojiv k  okamžitému použití. Stěrka 
je určena ke konečné úpravě sádrokartonových kon-
strukcí a je připravena k přímému použití bez dalších 
úprav k aplikaci. Před použitím doporučujeme lehce 

promíchat špachtlí. Apli-
kujte nejlépe hladítkem 
nebo širokou špachtlí. 
Při celoplošném stěrko-
vání doporučujeme pod-
klad napenetrovat akry-
látovou penetrací.

UnIflOtt

Speciální stěrková hmota pro tmelení sádrokartono-
vých desek. Používá se také pro vyrovnání nerovnos-

tí ploch. Je určena pro vnitřní použití. Doba 
zpracovatelnosti od  nasypání cca 45 min. 
(do začátku tuhnutí). Spotřeba cca 0,3 kg/m2 
v závislosti na podílu spár.

broUsitelné tmely

RyChLé oPRAvy PřED MALovÁnÍM

LEhCE BRoUsiTELnÁ

PRofiPLAsTiCkÁ sÁDRA

SIGA PRO bUfIll

šlehaný tmel vhodný pro interiér i  exteriér, který 
v  mnoha případech nahrazuje sádru. Je přetíratel-
ný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře 
se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody, 
mrazu a  má velmi dobrou přilnavost k  podkladům 

(beton, omítka, dřevo 
atd.). Trvale vyplní vla-
sové i  větší spáry. Pro 
profesionální použití.

83

85

87

84

88

86
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SIGA PRO tekUtá lePenkA

Dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi poly-
mery modifikované cementové směsi. Je určena pro 
plošné aplikace hydroizolací stavebních konstrukcí. 
Vytváří pružnou membránu, která je vysoce odol-
ná proti průsaku vody, mrazu a  rozmrazovacím so-

lím, radonu, zároveň 
je propustná pro vod-
ní páry. Má výbornou 
přilnavost k  betonu, 
přírodnímu i umělému 
kameni, oceli, galva-
nizovanému plechu, 
mědi apod.

89 sIga PrO tekutá lePeNka
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

 4 kg volně 1020651 šedá 8594005707580
8 kg volně 1020652 šedá 8594005707597

20 kg volně 1020653 šedá 8594005707603
32 kg volně 1020654 šedá 8594005707610

89

sIga PrO tekutá hyDrOIzOlace
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

4 kg volně 1020679 modrá 8594005705142
8 kg volně 1020680 modrá 8594005705135

 20 kg volně 1020681 modrá 8594005705128

90

guMOasfalt sa 12
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

5 kg volně PGU12005 černá 8595050311654 
10 kg volně PGU12010 černá 8595050311661  

91

guMOasfalt sa 23
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

5 kg volně PGU23005 červenohnědá 8595050311692
10 kg volně PGU23010 červenohnědá 8595050311708

92

WaterstOP
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700542 čirá 8595035720600
3 l volně 2700543 čirá 8595035720617
5 l volně 2700544 čirá 8595035720624

10 l volně 2700545 čirá 8595035720631
20 l volně 2700546 čirá 8595035720648
50 l volně 2700548 čirá 8595035720655

93

WaterstOP PrOfI
plech/fe kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700561 čirá 8595035720709
5 l volně 2700562 čirá 8595035720716

25 l volně 2700563 čirá 8595035720723

94

těsNÍcÍ Pás
role balení kód výrobku druh EAN kód

120 mm x 10 m volně 441421 pás 8594172980779
120 mm x 50 m volně 441422 pás 8594172980786
135  mm  x 135  mm volně 441423 vnitřní roh 8594172980793
135  mm x 135  mm volně 441424 vnější roh 8594172980809

95

ODVÍječ těsNÍcÍhO Pásu
balení kód výrobku barva EAN kód

závěsný volně 441425 modrá 8594172980816
stolní volně 441426 modrá 8594172980823

96

SIGA PRO tekUtá
hydROIzOlAce
Jednosložková disperzní hydroizolační hmota 
na  bázi styren-butadienu s  organickými a  anorga-
nickými přísadami do  vnitřního prostředí. Je urče-
na pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady 
a  dlažby ve  vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí 

neaktivních trhlin pod-
kladu. Nelze ji použít 
jako finální vrstvu odo-
lávající otěru a  k  pře-
krytí dilatačních spár. 

GUMOASfAlt SA 23

Asfaltový  hydroizolační nátěr určený k  povrchové 
úpravě Gumoasfaltů, Lutexů a  střešních pásů. Není 
odolný stojaté vodě.  Spotřeba 0,7kg/m2. 

GUMOASfAlt SA 12

hydroizolační asfaltová nátěrová hmota určená k ná-
těrům povrchů z různých stavebních materiálů - be-
ton, cihla, plech, asfalt, kámen aj.,  k údržbě asfalto-
vých krytin nebo těsnění střešních detailů. Spotřeba 
cca 0,7kg/m2.

WAteRStOP PROfI

Rozpouštědlový bezbarvý vysoce účinný vodo-
odpuzující impregnační prostředek na  všechny 
druhy porézních materiálů (cihly, omítky, beton, 
vláknocement, přírodní a umělý kámen, kerami-
ku, dřevo). Prodlužuje jejich životnost, chrání je 
před nepříznivými povětrnostními vlivy, před 
vnikáním vlhkosti a nečistot. Zdivo zůstává ma-
ximálně suché, má lepší vzhled a  zlepšenou te-
pelnou a  zvukovou izolaci. Svou přítomností 
v materiálu zamezuje růst mechu a minimalizuje 
tvorbu výkvětů. Vhodný i pro málo savé materiá-
ly. Propustný pro vodní páru (materiál „dýchá“). 
Vytváří neviditelnou bariéru účinnou po  dobu 
nejméně 5 až 10 let.

WAteRStOP

Vodou ředitelný, bezbarvý vodoodpuzující im-
pregnační prostředek (hydrofobizační prostře-
dek) na  všechny druhy porézních minerálních 
materiálů. Působí jako neviditelná ochrana před 
povětrnostními vlivy. Zlepšuje tepelnou a zvuko-
vou izolaci zdiva. Nejčastěji se používá na cihly, 
omítky, střešní krytiny, beton, vláknocement, 
keramiku apod. Je určen pro venkovní i  vnitř-
ní použití. Výhody: zlepšuje vzhled ošetřeného 
materiálu, vytváří samočistitelný, vodoodpu-
divý (hydrofobní) povrch. špína se nedostává 
do  hloubky materiálu, ale smývá se deštěm. 
Zamezuje praskání materiálu působením mrazu 
a rozmrazovacích solí. Propustný pro vodní páru 

(materiál „dýchá“). 

těSnící PáS

Používá se k  pružnému a  trvalému utěsnění styko-
vých a  rohových spár, průchodů ve  stěnách a  pod-
lahách, odpadů v  bazénech, nádržích a  sprchových 
koutech a pro napojení vodorovných a svislých ploch 
opatřených pružnou hydroizolační stěrkou. Je určen 
pro trvale vlhké prostředí jako jsou bazény, koupel-
ny, potravinářské provozy, sprchy, kuchyně apod. 

Odvíječ těSnícíhO PáSU

Odvíječ těsnícího pásu šíře 120 mm je ur-
čen pro jednodušší odmotávání a odmě-
řování nejen na prodejnách, ale i na stav-
bách, ve skladech atd. 

hydroizolace

EXTERiER inTERiER

91 92
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bAlkOnOvý PROfIl W

hliníkový balkonový a  terasový ukončovací profil. 
Jako doplněk k  systému použijte okapový systém 
Continental 75 značky Marley.

bUtylOvá PáSkA

Páska je určena pro lepení a  těsnění spojů při apli-
kaci hydroizolační fólie, Těsnícího pásu, Balkonové-
ho profilu W.

bUtylOvá PáSkA

Páska je určena pro lepení a  těsnění spojů při apli-
kaci hydroizolační fólie, Těsnícího pásu, Balkonové-
ho profilu W.

hydROIzOlAční fólIe

Polyethylenová fólie s  polypropylenovou netkanou 
textílií, která je určena jako hydroizolační vrstva 
do Balkonového a terasového systému 44u.

těSnící PáS
 – netkAná textIlIe
Používá se k  pružnému a  trvalému utěsnění styko-
vých a  rohových spár, průchodů ve  stěnách a  pod-
lahách, odpadů v  bazénech, nádržích a  sprchových 
koutech a pro napojení vodorovných a svislých ploch 
opatřených pružnou hydroizolační stěrkou. Je určen 
pro trvale vlhké prostředí jako jsou bazény, koupel-
ny, potravinářské provozy, sprchy, kuchyně apod. 
Vhodným podkladem pro aplikace může být beton, 
plně spárované zdivo, cementové omítky, porobe-
ton, sádrokartonové desky  atd.

hyDrOIzOlačNÍ fólIe
role balení kód výrobku barva EAN kód

role š.1200 mm x 50 m volně 441437 modrá 8594172980939

98

ButylOVá Páska
role balení kód výrobku barva EAN kód

role š.15 mm x 50 m volně 441438 šedá 8594172980946
role š.19mm x 50 m volně 441439 šedá 8594172980953

99

těsNÍcÍ Pás – NetkaNá textIlIe
role balení kód výrobku druh EAN kód

role š.120mm x 10 m volně 441440 pás 8594172980960
role š.120mm x 50 m volně 441441 pás 8594172980977

135 mm x 135 mm volně 441442 vnitřní roh 8594172980984
135 mm x 135 mm volně 441443 vnější roh 8594172980991
120 mm x 120 mm volně 441444 prostup 8594172981004
350 mm x 350 mm volně 441445 prostup 8594172981011

100

BalkONOVý PrOfIl W
druh balení kód výrobku barva EAN kód

hlavní profil 2 m volně 441427 šedá 8594172980830
hlavní profil 2 m volně 441428 hnědá 8594172980847

vnější roh 25 cm x 25 cm volně 441429 šedá 8594172980854
vnější roh 25 cm x 25 cm volně 441430 hnědá 8594172980861
vnitř. roh 25 cm x 25 cm volně 441431 šedá 8594172980878
vnitř. roh 25 cm x 25 cm volně 441432 hnědá 8594172980885

krycí profil 5 cm volně 441433 šedá 8594172980892
krycí profil 5 cm volně 441434 hnědá 8594172980908

okapový profil 2 m volně 441435 šedá 8594172980915
okapový profil 2 m volně 441436 hnědá 8594172980922

97

hydroizolace

97

99

98

100

leGendA
 1. Železobetonová konstrukce
 2. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm)
 3. Těsnící pás
 4. flexibilní lepidlo
 5. Mrazuvzdorná dlažba
 6. Vyplňovací PE provazec
 7. Polyuretanový tmel 25
 8. Polystyren

89

95 100

193

47
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hydroizolace

leGendA
 1. Železobetonová konstrukce se spádem 1,5 – 2%
 2. Parotěsná fólie
 3. Polystyren EPS 100
 4. Betonový vyrovnávací potěr
 5. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm)
 6. Těsnící pás
 7. flexibilní lepidlo
 8. Mrazuvzdorná dlažba
 9. flexibilní spárovací hmota
 10. Polyuretanový tmel 25
 11. Vyplňovací PE provazec
 12. Balkonový profil W
 13. flexibilní lepidlo
 14. Okapový systém Continental 75 značky Marley

95

47

193

97

100

89

leGendA
 1. Železobetonová konstrukce
 2. Betonový vyrovnávací potěr se spádem 1,5 – 2%
 3. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm)
 4. Těsnící pás
 5. flexibilní lepidlo
 6. Mrazuvzdorná dlažba
 7. flexibilní spárovací hmota
 8. Polyuretanový tmel 25
 9. Vyplňovací PE provazec
 10. Balkonový profil W
 11. flexibilní lepidlo
 12. Okapový systém Continental 75 značky Marley

95

47

193

97

100

89

leGendA
 1. Vyrovnaný, zhutněný terén
 2. Železobetonová konstrukce se spádem 1,5 – 2%
 3. Asfaltová nebo PE hydroizolace proti vzlínající vodě
 4. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm)
 5. Těsnící pás
 6. flexibilní lepidlo
 7. Mrazuvzdorná dlažba
 8. flexibilní spárovací hmota
 9. Polyuretanový tmel 25
 10. Vyplňovací PE provazec

89

95 100

47

193
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SIGA PRO SIlIkOnOvý SPRAy

Kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní 
průmysl, dílnu i  domácnost. Přípravek vytváří čistý 
jemný film s vysokou tepelnou odolností, který zvý-
razňuje vlastnosti pružnosti, životnosti a  lesk ošet-
řovaných částí. Vyznačuje se okamžitou účinností, 
snížením hluku, zabraňuje odbourávání zbytků lepi-
del na lisech a vodicích částech, zlepšuje posuv střeš-
ních oken automobilů, má antikorozní, antioxidační, 
ochranné účinky a také chrání před zamrzáním. Po-
užívá se hlavně na klínové, kulové, ploché nebo ozu-
bené řemeny vyrobené z tkaniny, PVC a gumy, dále 
v péči o trysky motorů, kde zabraňuje smíchání a vý-
skytu usazenin - separační vlastnosti. 

SIGA PRO bílá vAzelínA

Voduodpudivý mazací prostředek určený pro auto-
mobilový a  strojírenský průmysl (ozubené převody, 
pákové mechanismy, řetězové pohony, čepy, ložis-
ka apod.). Vytváří mazací film s  vysokou tepelnou 
odolností na  součástech v  kombinaci kov-kov nebo 
kov-plast. Snižuje opotřebení strojních součástí 
a ochrání proti korozi a oxidaci a prodlužuje tak je-
jich životnost. Přípravek je vysoce odolný proti vodě, 
slaným, kyselým nebo alkalickým roztokům a atmo-
sférickým vlivům. Slouží jako mazivo pro čistá místa 
(zámky, panty). Lze použít i  pro ošetření kontaktů 
baterií nebo jako konzervační látku.

SIGA PRO
UvOlňOvAč ŠROUbů A RzI
Průnikový olej s  mazacím uvolňujícím účinkem, 
maximálně účinný, rychle penetrující, speciálně 
vyvinutý pro průmysl, autodílny a  kutily. Uvolňuje 
zarezlé a  zoxidované šroubové spoje, panty a  jiné 
součásti tím, že vytváří dlouhotrvající a  hydrofobní 
film. Zamezuje skřípání, vrzání, pískání, odpuzuje 
vodu na  elektrických kontaktech a  kabelech, zlep-
šuje el. kontakty na rozdělovačích, má čistící účinek 
při údržbě brzdových táhel, bowdenů, řetězů všech 
typů a zajišťuje tak jejich provozní schopnosti. Nemá 
agresívní účinky na povrch materiálu.

SIGA PRO
zInkOvý SPRAy 98%
Je určen pro dlouhodobou ochranu kovových dílů 
před korozí, určený zejména pro automobilový 
a strojní průmysl s tepelnou odolností do 300°C. Úči-
nek přípravku spočívá ve vytvoření pevného a dlou-
hotrvajícího povlaku, který v suchém stavu obsahuje 
98% zinku a  tím je zaručená vysoká ochrana pro-
ti korozi a  jiným atmosférickým vlivům (voda, sůl). 
Výrobek je možné použít i  jako lak nebo závěrečná 
ochrana kovových povrchů. Využití najde hlavně 
u  svařovaných galvanizovaných součástí, přípravy 
a  ochrany míst po  vrtání, sváření, řezání, broušení, 
ohýbání. Vyniká vysokou přilnavostí ke  všem kovo-
vým materiálům, rychlou a snadnou aplikací, je pře-
lakovatelný.

SIGA PRO SG 40

Rychle penetrující mazivo a  konzervant. slučuje 
vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný po-
mocník kutilů a  profesionálů. Výrobek je určen pro 
mazání všech pohyblivých částí strojních mechanis-
mů s  požadavkem na  odstranění starých zaschlých 
maziv, rzi a  nežádoucích zvuků jako vrzot a  skřípá-
ní s okamžitou účinností. Uvolňuje ztuhlé šroubové 
spoje, zámky, petlice a ruční brzdy. Přípravek odpu-
zuje vlhkost a vodu, zajišťuje el. kontakt v rozdělova-
čích, udržuje v čistotě brzdová táhla, bowdeny, řetě-
zy všech typů a zvyšuje tak jejich provozuschopnost. 
Zabraňuje korozi a slouží i jako ochranný prostředek 
kovových částí zbraní a jiných loveckých pomůcek. 

SIGA PRO teflOnOvý SPRAy

Univerzálně použitelný kluzný prostředek určený pro 
automobilový a  strojní průmysl, dílnu i  domácnost, 
odolný proti teplotám od -50°C až do +260°C, solím, 
zásadám a kyselinám. Přípravek se vyznačuje okamži-
tou účinností, použitelností především na kov, gumu 
a plasty. Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadře-
ní, snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípání a  pískot. 
Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu a  je antiad-
hezivní. Je určen pro promazání kabelových průchodů 
a  prostupů, mechanických elektrospínačů, elektro-
magnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů 
a  zámků. hodí se výborně také k  promazání tepelně 
namáhaných dílů, kluzkých i třecích ploch apod. 

SIGA PRO čIStIč bRzd

Přípravek (činidlo) s  intenzívním čistícím a odmašťo-
vacím efektem určený k čištění v automobilovém prů-
myslu, ale i jiných řemeslech nebo drobných opravách. 
Vyznačuje se vysokým účinným čistícím účinkem pro 
kotoučové brzdy a jejich části. Odstraňuje beze zbytku 
mastnotu, prach, olejové nebo tukové substráty a jiné 
nečistoty. Je neagresivní na gumové a plastové části. 
hodí se k  čištění zejména bubnových a  kotoučových 
brzd, obložení, brzdových válců a pouzder, částí mo-
toru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera. Je 
nekorozní.

SIGA PRO hlIníkOvý SPRAy

Vysoce kvalitní rychleschnoucí ochrana proti korozi 
určená pro průmyslové i  domácí použití. Slouží jako 
ochranný prostředek proti oxidaci, korozi s  odolnos-
tí proti vysokým teplotám (krátkodobě až do  500°C) 
a zajišťuje tak vyšší životnost materiálů. Vyznačuje se 
vysokou přilnavostí na kovy, plasty, keramiku, umělé 
hmoty, dřevo - lakované i nelakované podklady. Vhod-
né použití najde u povrchových úprav výfuků, matic, 
šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží 
apod. Po  aplikaci dochází k  přirozenému hliníkové-
mu vzhledu.

sIga PrO sIlIkONOVý sPray
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020552 spray 8594005705005

101

sIga PrO sg 40
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020610 spray 8594005705012

102

sIga PrO BÍlá VazelÍNa
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020551 spray 8594005705913

103

sIga PrO teflONOVý sPray
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020611 spray 8594005705937

104

sIga PrO uVOlňOVač ŠrOuBů a rzI
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020553 spray 8594005705890

105

sIga PrO čIstIč BrzD
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020609 spray 8594005705043

106

sIga PrO zINkOVý sPray 98%
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020607 spray 8594005705906

107

sIga PrO hlINÍkOVý sPray
fe dóza balení kód výrobku typ EAN kód

400 ml 12 ks 1020608 spray 8594005705920

108

technické spreje
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SIGA PRO
znAčkOvAč - UnIveRzAl
fluorescentní značkovací barva s  vysokou jasnos-
tí, aplikovatelná na suché a vlhké povrchy s viditel-
ností značky až jeden rok v závislosti na podmínkách 
v aplikovaném prostředí. Skvělá přilnavost na větši-
nu povrchů (dřevo, sklo, beton, omítkoviny, asfalty 
apod.). Své uplatnění tak najde v  celé řadě aplikací 
a je vhodná pro dřevaře, lesníky, údržbu komunika-
cí, dopravní značení, lehký průmysl, autoopraváren-
ství a  hobby. Je dobře odolná proti povětrnostním 
vlivům a  aplikovatelná do  -20°C. Použitý rozprašo-
vač zaručuje přesné a  ostré rysy a  popisy. Aplikujte 
na  obvyklé značení - postačuje jedna vrstva, díky 
výborné kryvosti.

SIGA PRO
znAčkOvAč - PROfI
fluorescentní značkovací barva s  vysokou jasnos-
tí, aplikovatelná na suché a vlhké povrchy s viditel-
ností značky až jeden rok v závislosti na podmínkách 
v aplikovaném prostředí. Skvělá přilnavost na větši-
nu povrchů (dřevo, sklo, beton, omítkoviny, asfalty 
apod.). Své uplatnění tak najde v  celé řadě aplikací 
a je vhodná pro dřevaře, lesníky, údržbu komunika-
cí, dopravní značení, lehký průmysl, autoopraváren-
ství a  hobby. Je dobře odolná proti povětrnostním 
vlivům a  aplikovatelná do  -20°C. Použitý rozprašo-
vač zaručuje přesné a  ostré rysy a  popisy. Aplikujte 
na  obvyklé značení - postačuje jedna vrstva, díky 
výborné kryvosti.

PenetRAl AlP

Asfaltový rozpouštědlový lak určený k penetračním 
nátěrům různých stavebních materiálů - beton, cih-
la, kov, kámen aj. Proniká hluboko do podkladu a vy-
tváří pevné spojení s  dalšími izolačními vrstvami. 

Spotřeba 0,3kg/m2.

PRIMeR 2001

Jednosložkový primer s obsahem izokyanátů pro zvýšení adheze PU tmelů na různé povr-
chy, jako beton, hliník, dřevo, sklo, autoskla, plasty atd., tvořící nepropustnou membránu 
při lepení porézních materiálů. Zároveň funguje jako bariéra proti průniku změkčovadel 
z barev a plastů do PU tmelu.

sIga PrO zNačkOVač - uNIVerzal
fe dóza balení kód výrobku barva EAN kód

500 ml 12 ks 1020933 oranžová 8594005706934
500 ml 12 ks 1020934 červená 8594005706910
500 ml 12 ks 1020935 zelená 8594005706897

109

sIga PrO zNačkOVač - PrOfI
fe dóza balení kód výrobku barva EAN kód

500 ml 12 ks 1020936 oranžová 8594005706927
500 ml 12 ks 1020937 červená 8594005706903
500 ml 12 ks 1020938 zelená 8594005706880

110

NeMrzNOucÍ kaPalINa DO OstřIkOVačů -40°c 
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 441326 modrá 8594172980519
3 l volně 441327 modrá 8594172980526
5 l volně 441328 modrá 8594172980533

111

NeMrzNOucÍ kaPalINa DO OstřIkOVačů -20°c
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 441329 modrá 8594172980540
3 l volně 441330 modrá 8594172980557
5 l volně 441364 modrá 8594172980564

112

letNÍ kaPalINa s VůNÍ DO ODstřIkOVačů
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 441414 žlutá 8594172980700
3 l volně 441415 žlutá 8594172980717
5 l volně 441416 žlutá 8594172980724

113

PeNetral alP
plech/fe kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

3,5 kg volně PALP0003 černá 8595050313191
9 kg volně PALP0009 černá 8595050311401

20 kg volně PALP0020 černá 8595050313160

114

 PrIMer 2001
Al láhev balení kód výrobku barva EAN kód

250 ml 12 ks 441446 čirá 8594172981028

115

neMRznOUcí kAPAlInA 
dO OStřIkOvAčů -40°c
Zimní směs do  ostřikovačů -40°C je biologicky od-
bouratelná, netoxická kapalina s  vůní a  s  účinnou 
mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové, 

polykarbonátové a lakované díly. Směs 
umožňující snadné čištění automobi-
lových skel v zimním období, má výraz-
ný čistící a odmašťovací efekt a chrání 
skla před poškrábáním. Směs umož-
ňuje snadné čištění skel automobilů, 
trucků, nákladních automobilů nebo 
třeba i lokomotiv v zimním období.

neMRznOUcí kAPAlInA 
dO OStřIkOvAčů -20°c
Zimní směs do  ostřikovačů -20°C je biologicky od-
bouratelná, netoxická kapalina s  vůní a  s  účinnou 
mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové, 

polykarbonátové a  lakované díly. Směs 
umožňující snadné čištění automobilo-
vých skel v  zimním období, má výraz-
ný čistící a  odmašťovací efekt a  chrání 
skla před poškrábáním. Směs umožňuje 
snadné čištění skel automobilů, trucků, 
nákladních automobilů nebo třeba i lo-
komotiv v zimním období.

technické kapaliny, penetrace

109

111

113

110

112

114

115

letní kAPAlInA
S vůní dO OStřIkOvAčů
Letní směs do ostřikovačů je biologicky odbouratel-
ná, netoxická kapalina s vůní, nepoškozující pryžové, 
plastové, polykarbonátové a  lakované díly. Směs 

umožňující snadné čištění automobi-
lových skel v letním období, má výraz-
ný čistící a odmašťovací efekt a chrání 
skla před poškrábáním. Směs umož-
ňuje snadné čištění skel automobilů, 
trucků, nákladních automobilů nebo 
třeba i lokomotiv v letním období.
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sIga PrO saD-2802
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 1020323 čirá 8594005702226
3 l volně 1020324 čirá 8594005702233
5 l volně 1020325 čirá 8594005702240

10 l volně 1020326 čirá 8594005702257

116

sIga PrO BD – 20
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

1 kg 12 ks 1020014 čirá 8594005700949
3 kg volně 1020015 čirá 8594005702578
5 kg volně 1020016 čirá 8594005702349

10 kg volně 1020017 čirá 8594005704732

117

sIga PrO hlOuBkOVá PeNetrace
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 1020973 čirá 8594005707221
3 l volně 1020974 čirá 8594005707238
5 l volně 1020975 čirá 8594005707245

10 l volně 1020976 čirá 8594005707252

118

sIga PrO aDhezNÍ Můstek
kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

1,6 kg 12 ks 1020983 čirá 8594005707276
4 kg volně 1020984 čirá 8594005707283

119

sIga PrO DřeVO Plus 50
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks čirá 8594005704336
1 l 12 ks zelená 8594005704176
1 l 12 ks hnědá 8594005704374
3 l volně čirá 8594005704343
3 l volně zelená 8594005704183
3 l volně hnědá 8594005704381
5 l volně čirá 8594005704350
5 l volně zelená 8594005704190
5 l volně hnědá 8594005704398

10 l volně čirá 8594005704367
10 l volně zelená 8594005704206
10 l volně hnědá 8594005704404

120

119

SIGA PRO SAd-2802

Používá se jako mnohostranné pojivo ve  sta-
vebnictví, jako impregnace a  penetrace starého 
zdiva a omítek, penetrace nasákavých materiálů 
(dřevotřísky, eternitu, betonu a  omítek před in-
teriérovými a fasádními nátěry), penetrace pod-
kladů při celoplošném lepení akrylátovými lepi-
dly. Snižuje prašnost a savost podkladu, zpevňuje 
podklad a zlepšuje přídržnost následných vrstev. 
Jako přísada do  stavebních směsí zvyšuje odol-
nost vůči abrazi, povětrnosti, vodě a  chemikáli-
ím. Ředění až 1:15. Spotřeba: cca 0,2 l/m2 na-
ředěného koncentrátu.

SIGA PRO bd – 20

Disperze měkčeného PVaC mísitelná s vodou v libovol-
ném poměru. Disperze obsahuje min. 50% sušiny a její 
ph je 4-6. Lze ji použít jako impregnační prostředek 
na staré omítky, pro penetraci zdiva, zkvalitnění omít-
kových směsí, uzavírání betonu (bezprašná úprava), 

pro přípravu lepící mal-
ty, zlepšení voděvzdor-
nosti podkladu apod. 
Neředěný výrobek slouží 
k  lepení papíru, karto-
nu, v  papírenském nebo 
polygrafickém průmyslu. 
Spotřeba: cca 0,2 l/m2 
naředěného koncetrátu.

SIGA PRO
hlOUbkOvá PenetRAce

Určená pro povrchovou úpravu staveb jako 
hloubková penetrace na  savé stavební mate-
riály. Díky své skvělé penetrační schopnos-
ti a  nanočásticím umí proniknout hluboko 
do ošetřovaného materiálu, mechanicky a che-
micky zakotvit. Po vytvrzení je velmi vodě odol-
ná a prakticky nerozpustitelná. Ředění až 1:5. 
Spotřeba: cca 0,2 l/m2 naředěného koncent-
rátu.

SIGA PRO Adhezní MůStek

Jednosložkový, bezrozpouštědlový, zpevňující podkla-
dový a speciální penetrační nátěr na staré i nové pod-
klady. Výrobek je určený na savé a nesavé povrchy jako 
jsou např. beton, zdivo, sádrokarton, dřevo, kov, uma-
kart, obklady, dlažba. Nátěr zvyšuje vodoodpudivost 

podkladu a  přídržnost 
následně použitých ma-
teriálů, je paropropustný 
a  odolný povětrnostním 
vlivům. Spotřeba: cca 
0,2 kg/m2.

penetrace

DUviLAX
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120SIGA PRO dřevO 50

Dřevo 50 je emulzní vodou ředitelný impregnač-
ní koncentrát s  aktivními vysoce účinnými látkami 
na pryskyřičném nosiči určený pro preventivní a  tr-
valou ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám, plísním a zamodrání v interiéru i exteriéru.
Příklady použití: preventivní ochrana stavebního 
dřeva proti dřevokaznému hmyzu a  houbám jako 
jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč 
a proti plísním • povrchové ošetření dřevěných střeš-
ních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dře-
věných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních 
staveb ukotvených do země na jiných než dřevěných 
pilířích, protihlukové stěny • dřevo po  ošetření pří-
pravku Dřevo 50 prosychá do  3 hodin od  aplikace 
(volně ložené při teplotě min. 20°C a vlhkosti vzdu-
chu max. 60%) • ošetřené dřevo vystavené venkov-
ní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním 
vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky … ře-
ditelné vodou nebo rozpouštědly). 

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a při-
pojené informace o přípravku.

ochrana proti ŠkŮdcŮm a plísním
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dřevOSAn

Impregnační přípravek na  ochranu stavebního 
dřeva v interiéru i exteriéru. Používejte biocidní 
přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pře-
čtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku. 
Spotřeba: 1 kg koncentrátu / 20 m2 dřeva 
v interiéru (10 m2 dřeva v exteriéru).
Používejte biocidní přípravek bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na  
obalu a připojené informace o přípravku.

dřevOSAn lIkvId

Speciální vysoce účinný insekticidní přípravek urče-
ný zejména pro likvidaci dřevokazného hmyzu (te-
sařík krovový, červotoč), popř. následnou ochranu 
stavebního dřeva - latí, srubů, pergol, dřevěných 

obkladů atd. Je snadno použitelný, účinně 
hubí dřevokazné škůdce ve všech vývojo-
vých stádiích včetně vajíček a larev. Urče-
ný pro interiéry, exteriéry, hluboce pene-
truje. Spotřeba: 1 l / 5 až 8 m2. 
Používejte biocidní přípravek bez-
pečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace 
o přípravku.

MAltOčIStIč

Kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn z be-
tonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic 
a keramiky od vápna, cementu a výkvětů. Je ur-
čen pro profesionální použití. Oživuje vzhled za-
šlých povrchů. Maltočistič není určen pro použití 
na leštěné teraso a mramor. Snižuje pracnost při 
úklidu po obkládání a spárování.

dřevOSAn PROfI

Vodou ředitelný koncentrovaný širokospek-
trální ochranný přípravek na  dřevo na  bázi 
organických biocidních účinných složek proti 
dřevokazným houbám, hmyzu i plísním. Pou-
žívejte biocidní přípravek bezpečně. Před po-
užitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené 
na  obalu výrobku. Spotřeba: 1 kg koncent-
rátu / 50 m2 dřeva v interiéru (33 m2 dřeva 
v exteriéru).
Používejte biocidní přípravek bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte úda-
je na  obalu a  připojené informace o  pří-
pravku.

MykOl S

Protiplísňový (fungicidní a  algicidní) nátěr 
na  stavební materiály. Výrobek neobsahuje 
organická rozpouštědla ani těžké kovy. Pou-
žívá se k  sanaci i  preventivní ochraně zdiva, 
omítek, kamene, betonu a  jiných stavebních 
materiálů při napadení plísněmi, houbami, 
řasami, mechy, lišejníky a  bakteriemi. Vhod-
ný pro použití v  interiéru i  exteriéru. Spotře-
ba: 0,1 – 0,5 l/m2 podle savosti podkladu. 
Používejte biocidní přípravek bezpeč-
ně. Před použitím si vždy přečtěte úda-
je na  obalu a  připojené informace o  pří-
pravku.

SePARátOR bednění

Biologicky odbouratelný přípravek pro oddě-
lování betonu od všech druhů forem a bedně-
ní. Vhodný pro všechny druhy betonů (z šedé-
ho, bílého i barveného cementu) či pohledové 
betony. Ekologický – neohrožuje podzemní 
vody. Spotřeba: 25 - 50 m2 z 1 l.

betOzIM

Bezchloridová kapalná přísada proti mrazu, 
urychlovač tvrdnutí betonu a  cementových 
malt. Má mírný plastifikační účinek. Nezkra-
cuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Ide-
ální pro betonování, zdění a omítání v zimním 
období, pro dřívější odbednění monolitických 
betonových konstrukcí, pro rychlejší dosažení 
odformovací nebo manipulační pevnosti pre-
fabrikátů. Umožňuje betonování až do  -10°C, 
vede k  rychlému nárůstu počátečních pevnos-
tí a  ke  zvýšení konečných pevností. Vhodný 
i  do  železobetonu. Spotřeba: do  -5°C 0,75 l 
na 100 kg cementu; do -10°C 1,5 l na 100 kg 
cementu.

StAvOzIM

Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí. 
Přísada proti mrazu do betonů a zdících malt, 
která nezkracuje dobu zpracovatelnosti čer-
stvé směsi. Umožňuje tuhnutí betonu až při 
-10°C. Zkracuje dobu potřebnou pro dosažení 
odformovací nebo manipulační pevnosti. Spo-
třeba: do -5°C 1,5 l - 2,5 l na 100 kg cemen-
tu; do -10°C 2 l na 100 kg cementu.

DřeVOsaN           
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 kg 12 ks 2700102 čirá 8595035721119
1 kg 12 ks 2700112 zelená 8595035721010
1 kg 12 ks 2700122 hnědá 8595035721218
 3 kg volně 2700103 čirá 8595035721126
 3 kg volně 2700113 zelená 8595035721027
 3 kg volně 2700123 hnědá 8595035721225
5 kg volně 2700104 čirá 8595035721133
5 kg volně 2700114 zelená 8595035721034
5 kg volně 2700124 hnědá 8595035721232

10 kg volně 2700105 čirá 8595035721140
10 kg volně 2700115 zelená 8595035721041
10 kg volně 2700125 hnědá 8595035721249
 25 kg volně 2700107 čirá 8595035721171
 25 kg volně 2700117 zelená 8595035721072
 25 kg volně 2700127 hnědá 8595035721270
50 kg volně 2700108 čirá 8595035723939
50 kg volně 2700118 zelená 8595035721065
50 kg volně 2700128 hnědá 8595035723922

121

DřeVOsaN PrOfI
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 kg 12 ks 2701062 čirá 8595035724172
1 kg 12 ks 2701082 zelená 8595035724011
1 kg 12 ks 2701102 hnědá 8595035724097
 3 kg volně 2701063 čirá 8595035724189
 3 kg volně 2701083 zelená 8595035724028
 3 kg volně 2701103 hnědá 8595035724103
5 kg volně 2701064 čirá 8595035724196
5 kg volně 2701084 zelená 8595035724035
5 kg volně 2701104 hnědá 8595035724110

10 kg volně 2701065 čirá 8595035724202
10 kg volně 2701085 zelená 8595035724042
10 kg volně 2701105 hnědá 8595035724127
 20 kg volně 2701066 čirá 8595035724219
 20 kg volně 2701086 zelená 8595035724059
 20 kg volně 2701106 hnědá 8595035724134
50 kg volně 2701068 čirá 8595035724233
50 kg volně 2701108 zelená 8595035724073
50 kg volně 2701088 hnědá 8595035724158

122

DřeVOsaN lIkVID    
plech/ fe kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700742 čirá 8595035723106
5 l volně 2700743 čirá 8595035723113

20 l volně 2700744 čirá 8595035723120

123

MykOl s

plech/ fe kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700602 čirá 8595035722000
3 l volně 2700603 čirá 8595035722017
5 l volně 2700604 čirá 8595035722024

18 l volně 2700605 čirá 8595035722031

124

MaltOčIstIč
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700522 čirá 8595035720808
3 l volně 2700523 čirá 8595035720815
5 l volně 2700524 čirá 8595035720822

10 l volně 2700525 čirá 8595035720839

125

seParátOr BeDNěNÍ
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2701142 čirá 8595035724516
3 l volně 2701143 čirá 8595035724523
5 l volně 2701144 čirá 8595035724530

10 l volně 2701145 čirá 8595035724547

126

BetOzIM
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700021 čirá 8595035720112
3 l volně 2700022 čirá 8595035720129
5 l volně 2700023 čirá 8595035720136

10 l volně 2700024 čirá 8595035720143

127

staVOzIM
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700662 čirá 8595035720204
3 l volně 2700663 čirá 8595035720211
5 l volně 2700664 čirá 8595035720228

10 l volně 2700665 čirá 8595035720235

128

ochrana proti ŠkŮdcŮm a plísním
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betOMIx xP

Speciální superplastifikační - silně vodoreduku-
jící a  ztekucující přípravek určený jako přísada 
do všech druhů betonů, cementových malt, stě-
rek a potěrů. Využití pro cementové směsi, pod-
lahové vytápění, architektonické a  pohledové 
betony, pro výrobu transportbetonů a prefabri-
kovaných betonů. Ideální pro práce realizované 
přímo na stavbě nebo staveništi. Zlepšuje zpra-
covatelnost, snižuje smršťování, dispergační 
účinek, zvyšuje počáteční a konečnou pevnost, 
hutnost a  trvanlivost betonů. Spotřeba: 0,5 – 
2  l na 100 kg cementu.

RAWenIt WdP

Příprava sanačních omítek z  cementových, případ-
ně vápeno-cementových malt k  obnově poškoze-

ných, provlhlých omítek 
na  vnějších i  vnitřních 
zdech staveb, zvláště 
v  případě památkových 
objektů (zámků a  koste-
lů), k  zabránění tvorby 
kondenzační vody při vy-
sušování vlhkého zdiva. 
Příprava nových omítek, 
které mají nízkou hmot-
nost a  dobré tepelně izo-
lační vlastnosti. Příprava 
silnostěnných, dobře při-
lnavých omítek v  jedné 
pracovní operaci s  mini-
málními ztrátami mate-
riálu při aplikaci. Omít-
ky s  přísadou RAvEni T 
WDP jsou méně náchylné 
k  tvorbě plísní a  výkvětů, 
vysoce paropropustné, 
rychle tuhnou a  tvrdnou. 
Zabraňují vzlínání vody, 
nepohlcují skoro žádnou 
vlhkost, vysychají během 
několika dní a  podporují 
i  spolu vysychání vlhkého 
zdiva. Brání vzniku škod 
způsobených mrazem. 
omítky s přísadou RAvEni 
T WDP velmi dobře tepel-
ně izolují a  vyznačují se 
vysokou pevností. Spotře-
ba: 1-2  l / 100 kg pojiva. 

fIbROfOR MUltI

Přísada do betonových směsí, tzv. trojrozměrná síť, 
z vibrovaných vysokopevnostních vláken Brugg Con-
tec, která úplně nahrazuje ocelová vlákna a minima-
lizuje používání ocelových svařovaných sítí a ocelo-

vé tyčové výztuže v  betonových 
konstrukcích (nutno konzultovat 
se statikem). Brání vzniku trh-
lin, zvyšuje lomovou houževna-
tost a  nepropustnost betonu. 
Po vhození do míchačky se sá-
ček bezezbytku rozpustí (není 
nutno vysypat z obalu). Spotřeba: 
0,6 –0,9 kg/m3 betonu.

SAnAPlASt - M

Plastifikační a  provzdušňovací přísada do  ce-
mentových a vápenných malt. Zlepšuje zpraco-
vatelnost, usnadňuje nanášení a  zvyšuje odol-
nost proti mrazu a vlhkosti. Ideální jako přísada 
do vápenocementových malt, kde zcela nahradí 
svým stabilizačním a  plastifikačním účinkem 
vápno. Výhodou tohoto produktu je zvýšení pa-
ropropustnosti omítek, snížení možnosti vzniku 
trhlin v omítce, eliminace výkvětů soli, ochrana 
proti korozi. Spotřeba: 125 – 250 ml na 50 kg 
pojiva (cement a vápno).

MAltOSAn

Tekutá sanační přísada s  širokým použitím 
do cementových omítek nad úrovní terénu. Vý-
borný pro přípravu sanačních omítek na zavlh-
lé zdivo. Zvyšuje nepropustnost vody cemen-
tovými omítkami nad úrovní terénu. Vhodný 
také pro perlitové izolační omítky a  omítky se 
strukturovaným povrchem. Je mrazuvzdorný 
a odolný vůči působení škodlivých solí. Omezu-
je tvorbu výkvětů a solí. Spotřeba: 1,25 – 1,75 l 
na 50 kg pojiva (cement a vápno).

betOntěS

Jednosložkový speciální přípravek určený jako 
vodotěsnící přísada do  všech druhů betonů, 
cementových malt, stěrek a potěrů. Ideální pro 
práce realizované přímo na stavbě nebo stave-
ništi. snadno použitelný. Trvale snižuje nasá-
kavost a  vodopropustnost, dlouhodobě inhi-
bituje korozi ocelových výztuží, snižuje tvorbu 
výkvětů a  karbonataci betonů.  Zvyšuje jakost 
povrchu, omezuje výskyt skvrn a  prostup solí, 
zachovává všechny mechanické vlastnosti beto-
nů, malt, stěrek a potěrů.

URychlOvAč tvRdnUtí

Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí 
betonu a  cementových malt. Má mírný plasti-
fikační účinek. Nezkracuje dobu zpracovatel-
nosti čerstvé směsi. Vede k  rychlému nárůstu 
počátečních pevností a  ke  zvýšení konečných 
pevností. Používá se pro dřívější odbedně-
ní monolitických betonových konstrukcí, pro 
rychlejší dosažení odformovací nebo manipu-
lační pevnosti prefabrikátů, ke  zkrácení doby 
tepelné ochrany při betonování a zdění za níz-
kých teplot. Jeho výhodou jsou snadná aplika-
ce, zkracení doby vytvrzování a  možnost dříve 
provozně zatížit prvek nebo konstrukci. Přípra-
vek je vhodný i do železobetonu. Spotřeba: 0,75 

– 1,5 l na 100 kg cementu.

raWeNIt WDP
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1  l 12 ks 441447 hnědá 8594172981035
5  l volně 441448 hnědá 8594172981042

129

fIBrOfOr MultI
pytel balení kód výrobku barva EAN kód

0,9  kg volně 441419 bílá 8594172980755

130

saNaPlast - M
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700061 čirá 8595035720303
 3 l volně 2700062 čirá 8595035720310
5 l volně 2700063 čirá 8595035720327

10 l volně 2700064 čirá 8595035720334

131

MaltOsaN
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2701122 čirá 8595035724578
 3 l volně 2701123 čirá 8595035724585
5 l volně 2701124 čirá 8595035724592

10 l volně 2701125 čirá 8595035724608

132

BetOMIx xP
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700001 hnědá 8595035723700
 3 l volně 2700002 hnědá 8595035723717
5 l volně 2700003 hnědá 8595035723724

10 l volně 2700004 hnědá 8595035723731

133

urychlOVač tVrDNutÍ
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700962 čirá 8595035723601
 3 l volně 2700963 čirá 8595035723618
5 l volně 2700964 čirá 8595035723625

10 l volně 2700965 čirá 8595035723632

134

BetONtěs
láhev/kanystr balení kód výrobku barva EAN kód

1 l 12 ks 2700882 bílá 8595035723304
 3 l volně 2700883 bílá 8595035723311
5 l volně 2700884 bílá 8595035723328

10 l volně 2700885 bílá 8595035723335

135

přísady do malty a betonU

129

132

130

131

133
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Do sAnAČnÍCh oMÍTEk

kotvící technika
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SIGA PRO
cheMIcká kOtvA - vInyleSteR
Vysoce kvalitní vinylesterová chemická kotva bez 
rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlast-
nostmi a  chemickou odolností, vhodná i  do  vlhké-
ho prostředí, nahrazující hmoždinky, kovové kotvy 
apod. Použití je možné při kotvení závitových tyčí, 
závitových objímek, armovacích tyčí (např. roxorů), 
různých profilů atd. do většiny typů plných i dutých 
stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, 
problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.

kOtvIx
cheMIcká kOtvA - vSf
Vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro širo-
ké použití v pevném i dutém podkladu. Bez styrenu. 
Ideální pro kotvení do podkladu z betonu, kamene, 
plných cihel a lehčených tvárnic. Vhodný pro kotve-
ní zesílených tyčí v  novostavbách i  při renovačních 
a montážních pracích s prefabrikovanými prvky z be-
tonu: lze nanášet ve  vodorovné i  svislé poloze. Vy-
soká chemická odolnost. Vysoká přilnavost k  oceli, 
vhodné pro kotvení za  vlhka. Až dvojnásobná doba 
zpracovatelnosti při nízkých teplotách. Vysoce kva-
litní kotevní lepidlo s CE certifikátem na základě ev-
ropského schválení ETA.

kOtvIx
cheMIcká kOtvA - PS
Polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro širo-
ké použití v  pevném i  v  dutém podkladu s  krátkou 
dobou tuhnutí. Snadno se aplikuje. Je tixotropní 
– lze používat ve  vodorovné i  svislé poloze. Vhod-
ný do  podkladu z  betonu, plných cihel, lehčených 
tvárnic,  ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, 
okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových lávek, 
pracovních strojů atd.

SIGA PRO
cheMIcká kOtvA - POlyeSteR
Vysoce kvalitní polyesterová chemická kotva bez 
rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlast-
nostmi a chemickou odolností nahrazující hmoždin-
ky, kovové kotvy apod. Je vhodná pouze do suchého 
prostředí. Použití při kotvení závitových tyčí, závi-
tových objímek, armovacích tyčí (např. roxorů, růz-
ných profilů apod.), do většiny typů plných i dutých 
stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, 
problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.

kOtvIx
cheMIcká kOtvA - PSf
Polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké 
použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou 
tuhnutí. Neobsahuje styren. Vhodný do  podkladu 
z plných i dutých cihel, lehčených tvárnic a různých 
prefabrikátů či ke  kotvení vrat, balustrád, zábradlí, 
žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových 
lávek. Určeno pro střední zatížení.

kOtvIx
zIMní cheMIcká kOtvA dO -20°c
Vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro ši-
roké použití v  pevném i  dutém podkladu s  krátkou 
dobou tuhnutí. S  vysokou pevností. Umožňuje prá-
ce do teploty až -20°C. Vhodný pro pevný i dutý pod-
klad. Neobsahuje styren, málo zapáchá, má pouze 
dráždivé účinky.

PlAStOvé SítkO

Sítko pro kotvení do dutých materiálů. 

čIStící kARtáček

Kartáček pro vyčištění vyvrtaného otvoru před apli-
kací chemické kotvy.

stavební chemie stavební chemie

sIga PrO cheMIcká kOtVa - VINylester
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 15 ks 1020816 šedá 8594005704954

136

sIga PrO cheMIcká kOtVa - POlyester
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 15 ks 1020815 šedá 8594005700536

137

kOtVIx cheMIcká kOtVa - Vsf
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

280 ml 12 ks 2707032 šedá 8595035725575
380 ml 12 ks 2707031 šedá 8595035725582

138

kOtVIx cheMIcká kOtVa - Psf
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

280 ml 12 ks 2707022 šedá 8595035725520
380 ml 12 ks 2707021 šedá 8595035725537

139

kOtVIx cheMIcká kOtVa - Ps
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

 380 ml 12 ks 2707001 šedá 8595035725544

140

kOtVIx zIMNÍ cheMIcká kOtVa DO -20°c
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

 280 ml 12 ks 2707033 šedá 8595035726633

141

PlastOVé sÍtkO
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

12 x 80 mm M8 - M10 volně 441449 šedá 8594172981059
15 x 85 mm M12 volně 441450 šedá 8594172981066

15 x 130 mm M12 volně 441451 šedá 8594172981073
20 x 85 mm M16 volně 441452 šedá 8594172981080

142

čIstÍcÍ kartáček
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

průměr 12 mm volně 1020551 černá 8594172981172
průměr 14 mm volně 1020621 černá 8594172981189
průměr 16 mm volně 1020622 černá 8594172981196
průměr 18 mm volně 0900941 černá 8595100116901

143
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MAlířSká PáSkA
PRO PROfeSIOnály
Profesionální malířská UV odolná lepící páska použi-
telná v interiéru i exteriéru, odstranitelná bez ulpění 
zbytků lepidla. Vysoká kvalita pásky zajišťuje velmi 

dobrou ochranu povrchů až 30 
dní od nalepení. Díky velmi dob-
ré přilnavosti k většině materiálů 
lze vytvořit čisté a  rovné okraje, 
pod pásku nezatéká a  proto je 
velmi vhodná pro detailní malo-
vání. Používá se při lakýrnických, 
natěračských nebo malířských 
pracích.

MAlířSká PáSkA
PRO křIvky
Lepící páska pro ochranu rovných i různě zakřivených 
povrchů ve stavebnictví nebo průmyslu před potřís-
něním nebo mechanickým poškozením. Pásku lze 

díky vysoce krepovanému papíru 
velmi lehce tvarovat do  různých 
křivek, oblouků, kruhů apod. Po-
užívá se při lakýrnických, natěrač-
ských nebo malířských pracích. 
Přilnavá k  většině materiálů. Není 
určena pro dřevěné lakované povr-
chy. Pásku je nutno odstranit do 24 
hodin po nalepení z důvodu zame-
zení ulpění lepidla na povrchu.

kRePOvá MASkOvAcí PáSkA
PReMIUM
Lapící páska pro ochranu různých povrchů při mon-
tážních, malířských, lakýrnických nebo natěračských 
pracích. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po na-

lepení, z důvodu zamezení ulpění lepi-
dla na povrchu.

zAkRývAcí fólIe
StAndARd PlUS
Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v  domác-
nostech při malování nebo lakýrnických pracích. 
Ochrání před barvou, vlhkem i prachem.

zAkRývAcí fólIe StAndARd

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v  domác-
nostech při malování nebo lakýrnických pracích. 
Ochrání před barvou, vlhkem i prachem.

zAkRývAcí fólIe SIlná

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v  domác-
nostech při malování nebo lakýrnických pracích. 
Ochrání před barvou, vlhkem i prachem. Dále se pou-

žívá pro zakrývání stavebních stro-
jů, palet se stavebním materiálem, 
např. cementem, cihlami apod.

MalÍřská Páska PrO PrOfesIONály
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 25 mm x 50 m 36 ks MTPGBL_07308 modrá 5907758507308
š. 38 mm x 50 m 24 ks MTPGBL_07285 modrá 5907758507285
š. 48 mm x 50 m 24 ks MTPGBL_07292 modrá 5907758507292

144

krePOVá MaskOVacÍ Páska PreMIuM
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 19 mm x 50 m 48 ks MTy_04727 žlutá 5907758504727
š. 25 mm x 50 m 36 ks MTy_04741 žlutá 5907758504741
š. 30 mm x 50 m 28 ks MTy_04765 žlutá 5907758504765
š. 38 mm x 50 m 24 ks MTy_04789 žlutá 5907758504789
š. 48 mm x 50 m 24 ks MTy_04581 žlutá 5907758504581

145

MalÍřská Páska PrO křIVky
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 25 mm x 50 m 24 ks MThCy 05892 žlutá 5907758505892
š. 48 mm x 50 m 36 ks MThCy_05915 žlutá 5907758505915

146

zakrýVacÍ fólIe staNDarD
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 4 m x 5 m 50 ks Cf_04895 čirá 5907758504895

147

zakrýVacÍ fólIe staNDarD Plus
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 4 m x 5 m 20 ks Cf_04918 čirá 5907758504918

148

zakrýVacÍ fólIe sIlNá
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 4 m x 5 m 15 ks Cf_04932 čirá 5907758504932

149

zakrýVacÍ fólIe extra sIlNá
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 4 m x 5 m 8 ks Cf_04956 čirá 5907758504956

150

fasáDNÍ OchraNNá fólIe
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 4 m x 5 m 15 ks Pf_12449 čirá 5907758512449
š. 2 m x 5 m 20 ks Pf_12425 čirá 5907758512425

151

zAkRývAcí fólIe
extRA SIlná
Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v  domác-
nostech při malování nebo lakýrnických pracích. 
Ochrání před barvou, vlhkem i prachem. Dále se po-

užívá pro zakrývání stavebních 
strojů, palet se stavebním ma-
teriálem, např. cementem, cih-
lami apod.

fASádní OchRAnná fólIe

fasádní, ochranná, vysoce průhledná fólie se zvýše-
nou odolností proti protržení pro univerzální použití 
na  fasádách i  domácnostech při malování nebo la-

kýrnických pracích. Ochrání před 
barvou, vlhkem i prachem. 
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PrOtIPrachOVá záBraNa
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 100 cm x 215 cm volně kP_05120 bílá 5907758505120

152

cQ fólIe (krePOVá Páska)
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 550 mm x 33 m 60 ks 441345 žlutá/čirá 8594172980250
š. 1100 mm x 33 m 60 ks 441346 žlutá/čirá 8594172980267
š. 1400 mm x 33 m 40 ks 441347 žlutá/čirá 8594172980274
š. 2100 mm x 20 m 30 ks 441348 žlutá/čirá 8594172980281

153

cQ fólIe (uV ODOlNá Páska)
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 550 mm x 20 m 60 ks 441349 zelená/čirá 8594172980298
š. 1100 mm x 20 m 60 ks 441350 zelená/čirá 8594172980304
š.1400 mm x 20 m 40 ks 441351 zelená/čirá 8594172980311
š.2100 mm x 20 m 30 ks 441352 zelená/čirá 8594172980328
š. 2400 mm x 20 m 27 ks 441353 modrá/čirá 8594172980335

154

Páska Na hruBé POVrchy a fasáDy
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 38 mm x 20 m 24 ks DTPRo_06905 oranžová 5907758506905
š. 48 mm x 20 m 24 ks DTPRo_04680 oranžová 5907758504680
š. 48 mm x 50 m 24 ks DTPRo_07261 oranžová 5907758507261

155

Páska Na hlaDké a MÍrNě hruBé POVrchy
balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 20 m 24 ks DTPRG_12555 zelená 5907758512555
š. 48 mm x 50 m 24 ks DTPRG_12531 zelená 5907758512531

156

staVeBNÍ Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 33 m 24 ks DT1PRW_08695 bílá 5907758508695

157

PVc MaskOVacÍ Páska uV ODOlNá
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 30 mm x 33 m 60 ks 441336 žlutá 8594172980205
š. 38 mm x 33 m 48 ks 441337 žlutá 8594172980212
š. 48 mm x 33 m 36 ks 441338 žlutá 8594172980229

158

VeNkOVNÍ MalÍřská Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 36 mm x 41 m 24 ks QRP100BL 16515 modrá 5907758516515
š. 48 mm x 41 m 18 ks QRP100BL_16492 modrá 5907758516492

159

PáSkA nA hlAdké
A MíRně hRUbé POvRchy
Speciálně vyvinutá malířská a  fasádní páska odol-
ná UV-záření pro profesionální použití. Velmi dobře 
a lehce odstranitelná 7 dnů po aplikaci bez zanechá-

ní lepidla. Díky skvělé přilnavosti 
na povrchy jako jsou stěny a stropy, 
sokly, podlahové lišty, omítky, cih-
ly, beton, dřevo, obklady a  dlažby 
apod. je vhodná k  vytváření rov-
ných, ostrých přechodů k  těmto 
povrchům.

StAvební PáSkA

Stavební textilní UV páska je profesionální páska 
se širokým spektrem použití. Vyznačuje se vysokou 
odolností vůči UV záření (14 dní), vlhkosti a  me-

chanickému poškození. Je 
30 dní čistě odstranitelná. 
Ve  stavebnictví se používá 
především k  ochraně oken-
ních profilů z plastu, hliníku 
a kovu.

PROtIPRAchOvá zábRAnA

Speciální protiprachová zá-
brana sloužící k  průchozímu 
oddělení místností během sta-
vebních prací a  renovací / čisté 
prostory a místnosti, kde probí-
há stavební činnost.

cQ fólIe (kRePOvá PáSkA)

Zakrývací PE fólie na jedné straně opatřená papíro-
vou lepící páskou pro přesnější ohraničení a snadné 
zakrytí požadovaných ploch v interiéru.

PáSkA nA hRUbé POvRchy
A fASády
Speciálně vyvinutá malířská a  fasádní páska odol-
ná UV-záření pro profesionální použití. Velmi dobře 
a lehce odstranitelná 7 dnů po aplikaci bez zanechá-

ní lepidla. Díky skvělé 
přilnavosti i  na  hru-
bé povrchy jako jsou 
stěny a  stropy, sokly, 
podlahové lišty, omít-
ky, cihly, beton, dřevo, 
obklady a dlažby apod. 
je vhodná k vytváření 
rovných, ostrých pře-
chodů na těchto po-
vrších.

cQ fólIe (Uv OdOlná PáSkA)

Zakrývací PE fólie na jedné straně opatřená UV odol-
nou lepící páskou pro přesnější ohraničení a snadné 
zakrytí požadovaných ploch v interiéru i exteriéru.

venkOvní MAlířSká PáSkA

Venkovní malířská páska je plastická lehce trhatelná 
páska. Je speciálně určena pro malíře, UV odolná a 14 
dní čistě odstranitelná.
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159Pvc MASkOvAcí PáSkA
Uv OdOlná
Maskovací páska pro ochranu dřevěných a  kovových 
povrchů při výrobě, montážích oken a dveří např. před 
PU pěnou a při omítání. široké uplatnění ve stavebnic-

tví a  v  průmyslu při lakýrnických, na-
těračských nebo malířských pracích. 
Přilnavá k  většině materiálů. Pásku je 
nutno odstranit do 14 dnů po nalepe-
ní z  důvodu zamezení ulpění lepidla 
na povrchu.

lepící pásky

158
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venkOvní
OchRAnná PáSkA 30 dní
Venkovní ochranná lepící páska s 30-ti denní UV sta-
bilitou na ochranu plastových, dřevěných skleněných 
a hliníkových povrchů, při výrobě, montážích oken, 

dveří, při omítání a  zateplová-
ní budov. Najde široké uplatnění 
ve stavebnictví a průmyslu a chrá-
ní před potřísněním ploch nebo 
mechanickým poškozením. Velmi 
dobře a  lehce odstranitelná bez 
zanechání lepidla.

PáSkA PRO SPOjOvání
StřeŠních fólIí
Profesionální lepící páska s  velmi silným agresiv-
ním lepidlem a extrémně vysokou počáteční i  trva-

lou přilnavostí pro spojování 
střešních, podlahových a  za-
hradních folií. Vyznačuje se 
dlouhou životností, voděodol-
ností a UV stabilitou.

venkOvní
OchRAnná PáSkA 60 dní
Venkovní ochranná lepící páska s 60-ti denní UV sta-
bilitou na ochranu plastových, dřevěných skleněných 
a hliníkových povrchů, při výrobě, montážích oken, 

dveří, při omítání a  zateplování budov. 
Najde široké uplatnění ve  stavebnictví 
a  průmyslu a  chrání před potřísněním 
ploch nebo mechanickým poškozením. 
Velmi dobře a  lehce odstranitelná bez 
zanechání lepidla.

SPáROvAcí
SádROkARtOnářSká PáSkA
Samolepící spárovací sádrokartonářská páska proti 
vytváření trhlin ve spojích sádrokartonových desek.

Skelná bAndáž
nA SádROkARtOn
Vystužovací sádrokartonářská páska proti vytváření 
trhlin ve spojích sádrokartonových desek.

AkUStIcká lePící PáSkA

Samolepící pěnová páska pro podlepování UW a CW 
profilů sádrokartonových konstrukcí pro zajištění 
akustické těsnosti a  vyrovnání drobných nerovnos-

tí. Lepí se přímo na plechové profily, 
které se následně instalují.

POkOvená PáSkA

Vhodné k slepování parozábran sádrokartonu, k de-
koračním účelům, k  vytváření reflexních vrstev pro 

optické snímání apod., ve  stavebnictví, 
strojírenství, automobilovém průmys-
lu atd.

MetAlIzOvAná PáSkA

Metalizovaná páska je reflexní páska s  napařenou 
vrstvou hliníku. Používá se zejména k slepování pa-
rozábran, reflexních fólií, k dekoračním účelům, pro 

vytváření reflex-
ních vrstev pro 
optické snímání 
apod.

162
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VeNkOVNÍ OchraNNá Páska 30 DNÍ
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 38 mm x 50 m 32 ks MTPEBL_08008 modrá 5907758508008
š. 48 mm x 50 m 24 ks MTPEBL_08022 modrá 5907758508022
š. 48 mm x 25 m 36 ks MTPEBL 03751 modrá 5907758503751

160

VeNkOVNÍ OchraNNá Páska 60 DNÍ
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 50 m 24 ks MTPER_07445 červená 5907758507445

161

Páska PrO sPOjOVáNÍ střeŠNÍch fólIÍ
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 20 m 24 ks PETR_04819 čirá 5907758504819
š. 48 mm x 50 m 24 ks PETR_07469 čirá 5907758507469

162

skelNá BaNDáž Na sáDrOkartON
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 25 m 40 ks TXT_00040 bílá 5907758500040

163

sPárOVacÍ sáDrOkartONářská Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š .48 mm x 20 m 60 ks fsh 04369 bílá 8594158650313
š. 48 mm x 45 m 36 ks fsh 04383 bílá 8594158650320
š. 48 mm x 90 m 24 ks fsh 04406 bílá 8594158650337

164

akustIcká lePÍcÍ Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 30 mm x 30 m 10 ks ACT_01108 černá 5907758501108
š. 50 mm x 30 m 10 ks ACT_01085 černá 5907758501085
š. 75 mm x 30 m 12 ks ACT_01092 černá 5907758501092
š. 95 mm x 30 m 10 ks ACT_01078 černá 5907758501078

165

MetalIzOVaNá Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 50 m 24 ks ATPP_04604 stříbrná 5907758504604

166

POkOVeNá Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 50 m 96 ks 441460 stříbrná 8594172981165

167

lepící pásky

EXTRA siLné LEPEnÍ

lepící pásky
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ObOUStRAnná PP
PáSkA PReMIUM
Lehce a  přesně trhatelná oboustranně lepící páska 
s  malou tloušťkou a  vysokou přilnavostí na  různé, 
zvláště nesavé povrchy jako např. dlažba, linoleum, 

umakart apod., pro lepení, 
podlepování a  upevňování 
filců, podlahovin, papíro-
vých archů, kartonů, tapet 
apod.

ObOUStRAnná
MOntážní PáSkA
Oboustranně lepící, pěnová, montážní páska pro 
upevňování a  lepení kuchyňského a  koupelnového 
příslušenství, autopříslušenství, obrázků, zrcadel, 

lišt, polymerů razítek apod. Tloušťka 1 mm.

hlIníkOvá PáSkA StAndARd

Profesionální lepící páska slouží k dokonalému oba-
lení tepelných izolací na  horkovodních vedeních, 
k  dekoračním účelům, k  vytváření reflexních vrstev 

pro optické snímání, k  ne-
konečnému napojování AL 
fólií a  k  přelepování spár 
izolačních materiálů kaší-
rovaným hliníkem. Výbor-
ná parotěsná zábrana.

PáSkA  AlU  901  Ac 

Slouží k  dokonalému obalení tepelných izolací 
na  horkovodních vedeních, k  dekoračním účelům, 
k  vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, 

k  nekonečnému napojování AL 
fólií a  k  přelepování spár izo-
lačních materiálů kašírovaným 
hliníkem. Výborná parotěsná 
zábrana.

37

ObOUStRAnně lePící
tkAnInOvá PáSkA
Oboustranně lepící páska s  textiním nosičem a ma-
lou tloušťkou, vysokou pevností a vysokou přilnavos-
tí na různé, zvláště nesavé povrchy jako např. dlažba, 

linoleum, umakart apod., pro lepe-
ní, podlepování a  upevňování filců, 
podlahovin, papírových archů, kar-
tonů, tapet apod.

ObOUStRAnně lePící
PP PáSkA
Oboustranně lepící páska s malou tloušťkou a vyso-
kou přilnavostí na různé, zvláště nesavé povrchy jako 
např. dlažba, linoleum, umakart apod., pro lepení, 

podlepování a  upevňování 
filců, podlahovin, papírových 
archů, kartonů, tapet apod.

textIlní PáSkA zeSílená
StAndARd
Profesionální lepící páska vyztužená tkaninou pro 
lepení, upevňování, spojování, sestavování, těsně-
ní, nouzové opravy apod. jako např. opravy poško-

zených a  roztržených plachet stanů, 
celt a  automobilových plachet, roztr-
žených fóliovníků, upevňování a fixace 
chráničů apod. Drobné opravy v auto-
mobilovém průmyslu, jako prasklé ha-
dice, poškozené kabely apod. Páska 
vytváří pevné spojení, přesto ji lze roz-
trhnout v podélném i příčném směru.

168

170

172

169

171

173

175textIlní PáSkA zeSílená
PRéMIUM - GOld StROnG lIne
Profesionální voděodolná lepící páska vyztužená tka-
ninou pro lepení, upevňování, spojování, sestavování, 
těsnění, nouzové opravy apod. jako např. opravy po-

škozených a  roztržených plachet sta-
nů, celt a  automobilových plachet, 
roztržených fóliovníků, upevňování 
a fixace chráničů apod. Drobné opra-
vy v  automobilovém průmyslu, jako 
prasklé hadice, poškozené kabely 
apod. Páska vytváří pevné spojení, 
přesto ji lze roztrhnout v  podélném 
i příčném směru.

hlINÍkOVá Páska staNDarD
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 10 m 72 ks AT22_08084 stříbrná 5907758508084
š. 48 mm x 25 m 30 ks AT22_08091 stříbrná 5907758508091
š. 48 mm x 50 m 24 ks AT22_08107 stříbrná 5907758508107

168

Páska alu 901 ac
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 50 m 24 ks 441455 stříbrná 8594172981110
š. 75 mm x 50 m 16 ks 441456 stříbrná 8594172981127
š.100 mm x 50 m 12 ks 441457 stříbrná 8594172981134

169

OBOustraNNě lePÍcÍ PP Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 5 m 52 ks DPPy_04505 bílá 5907758504505
š. 50 mm x 10 m 48 ks DPPy_04482 bílá 5907758504482
š. 50 mm x 25 m 24 ks DPPy_00156 bílá 5907758500156

170

OBOustraNNě lePÍcÍ tkaNINOVá Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 5 m 48 ks DsCLy_04567 bílá 5907758504567
š. 50 mm x 10 m 44 ks DsCLy_04543 bílá 5907758504543
š. 50 mm x 25 m 24 ks DsCLy_01139 bílá 5907758501139

171

OBOustraNNá PP Páska PreMIuM
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 25 m 24 ks DPPPRh_03805 bílá 5907758503805

172

OBOustraNNá MONtážNÍ Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š.19 mm x 1,5 m 48 ks DfTW_04284 bílá 5907758504284
š.19 mm x 5 m 48 ks DfTW_03843 bílá 5907758503843

š. 25 mm x 1,5 m 36 ks DfTW_02228 bílá 5907758502228
š. 25 mm x 5 m 36 ks DfTW_04307 bílá 5907758504307

173

textIlNÍ Páska zesÍleNá PréMIuM
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 50 m 18 ks DTPRG265_12258 stříbrná 5907758512258

174

textIlNÍ Páska zesÍleNá staNDarD
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 48 mm x 10 m 72 ks DTsTs_00323 stříbrná 5907758500323
š. 48 mm x 25 m 30 ks DTsTs  00330 stříbrná 5907758500330
š. 48 mm x 50 m 24 ks DTsTs_00347 stříbrná 5907758500347

175

lepící pásky

PRofi, 100% AL

174
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OhRAnIčOvAcí PáSkA

Nelepící páska šikmými pruhy slouží k ohraničení vý-
kopů, k  vytyčení stavebních prostorů, sportovních 
tratí apod.

StRečOvá fólIe – RUční

Ruční strečová fólie má vynikající schopnost pro-
dloužení, odolnost proti přetržení a  elastickou pa-

měť. Spojením všech těchto 
vlastností a  schopnosti lepkavé 
přilnavosti na  spodní straně fó-
lie docílíte vynikajícího obalení 
palety či kartonu. Strečové fólie 
se velmi dobře přizpůsobí formě 
baleného zboží a dokonale ho tak 
chrání nejen před mechanickým 
poškozením, ale i  před vlhkostí, 
špínou a prachem.

MInIRAP StRetch SyStéM

Ruční strečová fólie má vynikající schopnost pro-
dloužení, odolnost proti přetržení a  elastickou pa-

měť. Spojením všech těchto 
vlastností a  schopnosti lep-
kavé přilnavosti na  spodní 
straně fólie docílíte vyni-
kajícího obalení drobných 
předmětů. Strečové fólie 
se velmi dobře přizpůsobí 
formě baleného zboží a do-
konale ho tak chrání nejen 
před mechanickým poško-
zením, ale i  před vlhkostí, 
špínou a prachem.

PáSkA PRO SPOjOvání
StAvebních fólIí
Profesionální, velmi pružná, lepící páska s extrémně 
vysokou počáteční i trvalou přilnavostí pro spojová-
ní stavebních folií. Vyznačuje se dlouhou životností 

a voděodolností.

lePící PáSkA

Lepící páska pro běžné ruční a strojní balení středně 
těžkých kartonů a vlnité lepenky, fixaci, svazkování, 
jednoduché přilepování, drobné opravy apod.

StAvební fólIe - 
POlORUkáv š. 2 m x 50 m
Zakrývací fólie je určena k ochraně ploch proti zastří-
kání, vlhkosti a prachu při malování, lakování a sta-
vební činnosti.

Pytel nA OdPAd

PE pytel na  odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků 
izolací apod. Dá se použít pro domácnost i při údrž-
bě zahrady apod.

Pytel nA SUť

PE pytel na drobnou stavební suť, odřezky PUR pěn, 
polystyrenu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí 
apod. Dá se použít pro domácnost i  při údržbě za-
hrady apod.

178

176

180

177

179

181

183182

OhraNIčOVacÍ Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 75 mm x 100 m 24 ks BTRW_06325 červeno/bílá 5907758508886
š. 80 mm x 250 m 20 ks 441334 červeno/bílá 8594172980182

Nápis 80 mm x 250 m 20 ks 441335 červeno/bílá 8594172980199

176

MINIraP stretch systéM 
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š.100 mm x 0,23 kg 6 ks MRh_08145 čirá 5907758508145
š.100 mm x 0,20 kg 36 ks MRh_02846 čirá 5907758502846

177

strečOVá fólIe – ručNÍ
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š.500 mm 6 ks 441365 čirá 8594172980175

178

lePÍcÍ Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 25 mm x 66 m 72 ks 441332 transparent 8594172980373
š. 25 mm x 66 m 72 ks 441332 hnědá 8594172980380
š. 48 mm x 66 m 36 ks 441331 transparent 8594172980106
š. 48 mm x 66 m 36 ks 441330 hnědá 8594172980120

179

Páska PrO sPOjOVáNÍ staVeBNÍch fólIÍ
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š. 50 mm x 50 m 24 PEB_07452 černá 5907758507452
š. 50 mm x 20 m 24 PEB_05953 černá 5907758505953

180

staVeBNÍ fólIe - POlOrukáV Š. 2 m x 50 m
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

45 mi volně 441344 čirá 8594172980236
100 mi volně 441354 čirá 8594172980243

181

Pytel Na ODPaD
balení kód výrobku barva EAN kód

70 cm x 110 cm x 25 ks 10 ks 441344 modrá 8594172980342

182

Pytel Na suť
balení kód výrobku barva EAN kód

70 cm x 110 cm x 10 ks 10 ks 441363 černá 8594172980359

183

lepící pásky

RoLE 25 ks RoLE 10 ks

lepící pásky
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Pytel nA SUť – zeSílený

PE pytel na stavební suť, odřezky PUR pěn, polysty-
renu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod. Dá 
se použít pro domácnost i při údržbě zahrady apod.

Pvc elektRO PáSkA 

Elektroizolační lepící páska je určena především 
k  označování kabelů, izolaci antén a  kabelů nebo 
lepení kabelových svazků. Páska má mimořádnou 
přilnavost k  lepenému povrchu a  je velmi pružná. 
Elektroizolační lepící páska svými vlastnostmi plně 
vyhovuje ČSN (ČSN EN 60454-1, ČSN EN 60454-2, ČSN 
EN 60454-3-1+A1).

PřekRývAcí PlAchtA
StAndARd 70 g/m2

Překrývací plachta standard je pevná plachta s ALU 
oky umístěnými po  obvodu ve  vzdálenosti 1 m. Je 
opatřena zdvojenými svařenými lemy s polypropyle-

novou šňůrou. Stříbrná 
vrstva slouží pro zvý-
šený odraz slunečního 
záření. Je odolná proti 
povětrnostním vlivům 
a  protržení, je vodo-
nepropustná a  lehce 
omyvatelná. Je vhod-
ná například na zakry-
tí strojů atd.

textIlní kObeRcOvá PáSkA

Barevné textilní samolepící pásky k lemování kober-
ců, ochraně povrchů, svazování a fixaci v domácnosti 
i v průmyslu.

184

186

185

187

Pytel Na suť – zesÍleNý
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

70 cm x 110 cm 10 ks 441364 čirá 8594172980366

184

PVc elektrO Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š.15 mm x 10 m 10 ks 441339 zeleno/žlutá -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441340 zelená -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441341 modrá -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441342 červená -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441365 hnědá -
š.15mm x 10 m 10 ks 441343 černá -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441366 žlutá -
š.15 mm x 10 m 10 ks 441367 bílá -

185

textIlNÍ kOBercOVá Páska
rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

š.48 mm x 10 m 36 ks 441355 šedá 8595579810461
š.48 mm x 10 m 36 ks 441356 červená 8595579810430
š.48 mm x 10 m 36 ks 441357 černá 8595579810447
š.48 mm x 10 m 36 ks 441358 béžová 8595579810423
š 48 mm x 10 m 36 ks 441359 hnědá 8595579810454
š. 48 mm x 10 m 36 ks 441360 zelená 8595579810485
š.48 mm x 10 m 36 ks 441361 modrá 8595579810478

186

PřekrýVacÍ Plachta staNDarD 70 g/m2

rozměry balení kód výrobku barva EAN kód

2 m x 3 m volně 25006 modrostříbrná 3481880011107
3 m x 4 m volně 25012 modrostříbrná 3481880011237
3 m x 5 m volně 25015 modrostříbrná 3481880011114
4 m x 5 m volně 25020 modrostříbrná 3481880011220
4 m x 6 m volně 25024 modrostříbrná 3481880011121
5 m x 6 m volně 25030 modrostříbrná 8590804037071
5 m x 8 m volně 25040 modrostříbrná 3481880011138
6 m x 8 m volně 25048 modrostříbrná 8590804037088

6 m x 10 m volně 25060 modrostříbrná 3481880011145
8 m x 12 m volně 25096 modrostříbrná 3481880011152

10 m x 15 m volně 25150 modrostříbrná 3481880011169
15 m x 20 m volně 25153 modrostříbrná 8590804046066

187

lepící pásky
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těSnící vláknO
– tAnGIt UnI-lOck

Těsnící vlákno pro všechny kovové 
i  plastové potrubní závity. Jedná se 
o  bezpečnou náhradu tradičních těsní-
cích materiálů jako je konopí, teflonová 
páska a různé těsnící pasty. Použití vlák-
na Tangit Uni-Lock je rychlejší, čistější 
a  hned těsní. Doporučuje se k  použití 
na pitnou vodu a je použitelné i na plyn. 
Materiál je odolný v  rozsahu teplot 
od  -20°C do  +130°C. Lze použít na  kó-
nické i  cylindrické závity ze všech kovů 
a plastů do maximálního průměru 6“.

P PROfIl

Samolepící těsnění z  EPDM pryže do  oken a  dveří 
s mezerou 3 - 5 mm.

k PROfIl

Samolepící těsnění z  EPDM pryže do  oken a  dveří 
s mezerou 2 - 3,5 mm.

kARtáčOvá lIŠtA

PVC lišta s  akrylátovým lepidlem a  jemným nylo-
novým kartáčem. Chrání proti průvanu a prachu. Je 
vhodná na hladké i mírně nerovné povrchy (dlažby, 
parkety, koberce, PVC).

d PROfIl

Samolepící těsnění z  EPDM pryže do  oken a  dveří 
s mezerou 3 - 7 mm.

vyPlňOvAcí Pe PROvAzec

PE vyplňovací provazec pro výplň spár před tmele-
ním.

zASklívAcí Pe PáSkA
bez kRycí fólIe
PE páska pro zasklívání a jednoduchá těsnění.

zASklívAcí POdlOžkA

Plastové podložky na vymezení vůle mezi sklem a rá-
mem oken a dveří.

190

188
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těsNÍcÍ VlákNO – taNgIt uNI-lOck
balení kód výrobku barva EAN kód

návin 20 m 20 ks 422364 bílá 5010266358543
návin 80 m 20 ks 362843 hnědá 5010266352435

návin 160 m 20 ks 1368281 bílá 9000100597333

188

k PrOfIl
balení kód výrobku barva EAN kód

2-3,5 mm x 100 m volně 441481 bílá 7314234570301
2-3,5 mm x 100 m volně 441482 hnědá 7314234570103
2-3,5 mm x 6 m 441483 bílá 7314234570327
2-3,5 mm x 6 m 441484 hnědá 7314234570127

189

P PrOfIl
balení kód výrobku barva EAN kód

3-5 mm x 100 m volně 441485 bílá 7314234583967
3-5 mm x 100 m volně 441486 hnědá 7314234569053

3-5 mm x 6 m 441487 bílá 7314234568711
3-5 mm x 6 m 441488 hnědá 7314234568919

190

D PrOfIl
balení kód výrobku barva EAN kód

4-7 mm x 100 m volně 441489 bílá 7314230898218
4-7 mm x 100 m volně 441490 hnědá 7314230898201

4-7 mm x 6 m 441491 bílá 7314230892995
4-7 mm x 6 m 441492 hnědá 7314230892988

191

kartáčOVá lIŠta
balení kód výrobku barva EAN kód

délka 100 cm volně 882200 bílá 4002168882203
délka 100 cm volně 882204 transparent 8014846000973
délka 100 cm volně 882205 hnědá 8014846000980
délka 100 cm volně 882201 světlé dřevo (dub) 4002168882210
délka 100 cm volně 882202 tmavé dřevo (ořech) 4002168882227

192

VyPlňOVacÍ Pe PrOVazec
balení kód výrobku barva EAN kód

prům. 6 mm (4 - 5 mm) 100 m 441462 šedá 8594172981219
prům. 8 mm (6 - 7 mm) 100 m 441463 šedá 8594172981226

prům. 10 mm (8 - 9 mm) 100 m 441464 šedá 8594172981233
prům. 12 mm (10  - 11 mm) 100 m 441465 šedá 8594172981240
prům. 15 mm (12 - 14 mm) 100 m 441466 šedá 8594172981257
prům. 20 mm (15 - 19 mm) 100 m 441467 šedá 8594172981264
prům. 30 mm (20 - 25 mm) 100 m 441468 šedá 8594172981271

193

zasklÍVacÍ Pe Páska Bez krycÍ fólIe
balení kód výrobku barva EAN kód

2 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441469 bílá 8594172981288
2 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441470 antracit 8594172981295
3 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441471 bílá 8594172981301
3 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441472 antracit 8594172981318
4 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441473 bílá 8594172981325
4 mm x 9 mm x 20 m 5 ks 441474 antracit 8594172981332

194

zasklÍVacÍ PODlOžka
balení kód výrobku barva EAN kód

100 mm x 24 mm x 1 mm 200 ks 441475 bílá 8594172981349
100 mm x 24 mm x 2 mm 200 ks 441476 modrá 8594172981356
100 mm x 24 mm x 3 mm 200 ks 441477 červená 8594172981363
100 mm x 24 mm x 4 mm 200 ks 441478 zelená 8594172981370
100 mm x 24 mm x 5 mm 200 ks 441479 černá 8594172981387
100 mm x 24 mm x 6 mm 200 ks 441480 hnědá 8594172981394

195

těsnící a dilatační profily aplikační pomŮcky
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APlIkAční PIStOle
nA SAláMy 600 ml
Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů 
a lepidel v salámech (do 600 ml).

výtlAčná PIStOle
nA kARtUŠe - PROfI RáM
Výtlačná pistole pro aplikaci tmelů a  lepidel v  kar-
tuši.

výtlAčná PIStOle
nA kARtUŠe - SkeletOn
Výtlačná pistole pro aplikaci tmelů a  lepidel v  kar-
tuši.

37

výtlAčná PIStOle
nA kARtUŠe - chIltOn cOx
Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů, le-
pidel a chemických kotev v kartuši.

 výtlAčná PIStOle
nA kARtUŠe - WexfORd cOx
Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů, le-
pidel a chemických kotev v kartuši.

APlIkAční PIStOle
nA PU PěnU - hObby
Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

196

198

200

197

199

201

203APlIkAční PIStOle
nA PU PěnU - PlAStOvá
Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

VýtlačNá PIstOle Na kartuŠe - skeletON
Velikost balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 24 ks 441493 oranžová 8594172981400

196

VýtlačNá PIstOle Na kartuŠe - PrOfI ráM
Velikost balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 24 ks 441494 černá 8594172981417

197

VýtlačNá PIstOle Na kartuŠe - WexfOrD cOx
Velikost balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml 12 ks 441495 žlutá 8711595008464

198

VýtlačNá PIstOle Na kartuŠe - chIltON cOx
Velikost balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml volně 441496 oranžová

199

VýtlačNá PIstOle Na kartuŠe – kOtVIx
Velikost balení kód výrobku barva EAN kód

310 ml volně 441497 černá
410 ml volně 441498 černá

200

aPlIkačNÍ PIstOle Na saláMy 600 ml
typ balení kód výrobku barva EAN kód

ruční volně 441499 stříbrná
vzduchová volně 441500 stříbrná

201

aPlIkačNÍ PIstOle Na Pu PěNu - PlastOVá
typ balení kód výrobku barva EAN kód

NBS 20 ks 441501 červená

202

aPlIkačNÍ PIstOle Na Pu PěNu - hOBBy
typ balení kód výrobku barva EAN kód

NBS 20 ks 441502 stříbrná

203

aplikační pomŮcky

202

výtlAčná PIStOle
nA kARtUŠe – kOtvIx
Výtlačná pistole pro aplikaci chemických kotev v kar-
tuši.
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APlIkAční PIStOle
nA PU PěnU - kOvOvá
Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

APlIkAční PIStOle
nA PU PěnU - MetAl GUn PROfI
Profesionální aplikační pistole pro aplikaci polyure-
tanové pěny.

APlIkAční PIStOle
nA PU PěnU - teflOnOvá
Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

APlIkAční ŠPIčkA
nA kARtUŠe

dRžák bRUSné Mřížky
230 x 80 MM

APlIkAční ŠPIčkA
nA SAláMy

APlIkAční tRUbIčkA
nA PU PěnU

APlIkátOR
k cheMIcké kOtvě

206

204

208

205

207

209

211210

aPlIkačNÍ PIstOle Na Pu PěNu - kOVOVá
Typ balení kód výrobku barva EAN kód

NBS 20 ks 441503 stříbrná

204

aPlIkačNÍ PIstOle Na Pu PěNu - teflONOVá
Typ balení kód výrobku barva EAN kód

NBS 20 ks 441504 černá

205

aP. PIstOle Na Pu PěNu - Metal guN PrOfI
Typ balení kód výrobku barva EAN kód

NBS 20 ks 441505 stříbrná

206

Držák BrusNé MřÍžky 230 x 80 MM
balení kód výrobku barva EAN kód

šíře 80 mm 10 ks 441506 šedá
šíře 115 mm 10 ks 441507 šedá

207

aPlIkačNÍ ŠPIčka Na kartuŠe
druh balení kód výrobku barva EAN kód

kartuše volně 441508 transparent 8594172981431
taurus glue volně 441509 transparent 8594172981448

208

aPlIkačNÍ ŠPIčka Na saláMy
druh balení kód výrobku barva EAN kód

salám volně 441510 8594172981455

209

aPlIkačNÍ truBIčka Na Pu PěNu
druh balení kód výrobku barva EAN kód

standard volně 441511 8594172981462
nízkoexpanzní volně 441512 8594172981479

210

aPlIkátOr k cheMIcké kOtVě
druh balení kód výrobku barva EAN kód

mixer volně 441513 8594172981486

211

aplikační pomŮcky nářadí
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tAvná lePící PIStOle
tAv 25 (20 W) 

Tavná lepící pistole pro ho-
bby použití na  tavné ty-
činky o  průměru 7,5 mm. 
Určená k  výrobě hraček 
a  modelů, umělých kvě-
tin, dekorací a  nábytku, 
v  elektronice, bytových ja-
der, v  autoopravárenství, 
atd. Příkon 20W. Teplota ta-
vení až 190°C.

tAvná lePící PIStOle
tAv 50 (55 W)

Tavná lepící pistole pro ho-
bby použití na tavné tyčinky 
o  průměru 11 mm. Určená 
k  výrobě hraček a  modelů, 
umělých květin, dekorací 
a nábytku, v elektronice, by-
tových jader, v  autoopra-
várenství, atd. Příkon 55W. 
Teplota tavení až 190°C.

SvInOvAcí MetR

Profesionální, přesný svinovací metr.

bRUSná MřížkA

Brusná mřížka určená k broušení hladkých sádrových 
omítek, sádrokartonových desek, tmelů, natřených 
ploch, k  čištění a  matování oceli, dřeva, umělých 
hmot a barevných kovů.

bIt – PROfI 

Nepoddajně tuhý, úsporný a  všestranně použitelný 
bit pro řemeslníky i domácí kutily, určený pro každo-
denní práci a jednoduché případy šroubování.

OdlAMOvAcí nůž
PROfI POGUMOvAný
Profesionální odlamovací nůž s  kovovou vodící liš-
tou a zásobníkem na náhradní čepele určený k řezání 
různých materiálů jako např. papír, sádrokarton, PE 
fólie apod.

tAvná náPlň tAv 02

Tavná lepící tyčinka o  průměru 
7 mm, dodávaná v  blistrovém ba-
lení po 30 ks. Univerzální tavné le-
pidlo lepící hračky, ozdoby, plasty, 
kov, dřevo, látky, keramiku, lepen-
ku, papír, textílie apod.

212

214

216

213

215

217

219tAvná náPlň tAv 01

Tavná lepící tyčinka o průměru 11 mm, dodá-
vaná v blistrovém balení po 12 ks. Univerzál-
ní tavné lepidlo lepící hračky, ozdoby, plasty, 
kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, 
textílie apod.

BrusNá MřÍžka
balení kód výrobku hrubost EAN kód

93 mm x 280 mm 10 ks 441514 80 8594172981493
93 mm x 280 mm 10 ks 441515 100 8594172981509
93 mm x 280 mm 10 ks 441516 120 8594172981516

115 mm x 280 mm 10 ks 441517 80 8594172981523
115 mm x 280 mm 10 ks 441518 100 8594172981530
115 mm x 280 mm 10 ks 441519 120 8594172981547

212

sVINOVacÍ Metr
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

2 m 24 ks 441520 mix
3 m 24 ks 441521 mix
5 m 24 ks 441522 mix

7,5 m 12 ks 441523 mix
10 m 12 ks 441524 mix

213

ODlaMOVacÍ Nůž PrOfI POguMOVaNý
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

čepel š.18 mm 12 ks mix

214

taVNá lePÍcÍ PIstOle taV 25 (20W)
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

tyčky pr. 7 mm volně 0500004 černá 8595035711554

216

taVNá lePÍcÍ PIstOle taV 50 (55W)
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

tyčky pr. 11 mm volně 0500001 černá 8595035711516

217

taVNá NáPlň taV 01
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

tyčky pr. 11 mm 12 ks 0500062 čirá  8595035711615
tyčky pr. 11 mm 12 ks 0500063 nažloutlá  8595035711608
tyčky pr. 11 mm 12 ks 0500070 mix 8595035711691

218

taVNá NáPlň taV 02
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

tyčky pr. 7 mm 30 ks 0500061 čirá 8595035711622
tyčky pr. 7 mm 30 ks 0500060 mix 8595035711776

219

BIt – PrOfI
rozměr balení kód výrobku typ EAN kód

T10 x 25 50 ks 011716 torx
T15 x 25 50 ks 011717 torx
T20 x 25 50 ks 011718 torx
T25 x 25 50 ks 011719 torx
T30 x 25 50 ks 011721 torx
T40 x 25 50 ks 011722 torx
Ph1 x 25 50 ks 01657 philips (Ph)
Ph2 x 25 50 ks 01658 philips (Ph)
Ph3 x 25 50 ks 01659 philips (Ph)
PZ1 x 25 50 ks 01688 pozidrive (PZ)
PZ2 x 26 50 ks 01689 pozidrive (PZ)
PZ3 x 27 50 ks 01690 pozidrive (PZ)

215

nářadí

218
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ROUŠkA MAnly / dUSt

Jednorázová hygienická rouška zabraňující kon-
taminaci výrobků a  pro zvýšený komfort při práci 
v prašném prostředí

RUkAvIce teRn / zORO

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet 
a manžeta z bavlněné tkaniny.

ReSPIRátOR
S ventIlkeM RefIll 711
Skládací respirátor s  výdechovým ventilem do  4 x 
NPK/PEL, proti pevným částicím a  vodním aeroso-
lům, ffP1 nR.

RUkAvIce tWIte / detA

Rukavice šité z  bavlny, polomáčené v  přírodním la-
texu, s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.

RUkAvIce MAGPIe / fAlcO

Rukavice z  hovězí štípenky s  podšívkou a  zesílenou 
vrstvou v dlani, s bílou bavlněnou tkaninou na hřbe-
tu a s tuhou manžetou.

RUkAvIce GUll / ROn

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet 
a manžeta z bavlněné tkaniny.

RUkAvIce fIRefInch
/ bOjAR
Zimní rukavice z různobarevné lícové nábytkové ho-
věziny v dlani s teplou podšívkou a bavlněnou tkani-

nou na hřbetu a manžetě.

RUkAvIce dIPPeR / ROxy

Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester, 
polomáčené v  přírodním latexu, s  protiskluzovou 

úpravou v  dlani a  na  prstech a  pruž-
ným nápletem na zápěstí.

222

220

224

221

223

225

227226

rOuŠka MaNly / Dust
balení kód výrobku barva EAN kód

50 ks 441525

220

resPIrátOr s VeNtIlkeM refIll 711
balení kód výrobku barva EAN kód

15 ks 441527

221

rukaVIce terN / zOrO
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441529

222

rukaVIce MagPIe / falcO
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441531

223

rukaVIce tWIte / Deta
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441533

224

rukaVIce gull / rON
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441535

225

rukaVIce fIrefINch / BOjar
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441537

226

rukaVIce DIPPer / rOxy
balení kód výrobku barva EAN kód

12 ks 441539

227

pracovní pomŮcky barvy
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NaPOuŠtěDlO
plech balení kód výrobku barva EAN kód

750 ml volně 1120141 čirá 8594165521224
2,5 l volně 1120140 čirá 8594165521231

234

ODrezIN 
láhev balení kód výrobku barva EAN kód

500 ml volně 1120136 čirá 8594165521170

235

SynteMAIl

Vrchní syntetická lesklá barva k nátěrům kovů, dřeva 
a přetíratelných plastů, do interiéru i exteriéru. Před 
použitím doporučujeme použít základní barvu. Pro 

nátěry kovu doporučujeme po-
užít základní barvu SyntPrimer 
popřípadě odRezin. v  případě 
nátěru dřeva, doporučujeme 
použít napouštědlo a  základní-
barvu jako plnivo. Spotřeba: 1 l 
na 6 - 10 m2.

SyntPRIMeR

Antikorozní základní syntetická barva určená na ná-
těry kovových ploch, k  povrchové úpravě železa, 
oceli apod. Může se použít i pro ošetření dřeva jako 
podklad pod email. V případě nátěru dřeva, zejména 

staršího, doporučujeme ošetřit dře-
vo napouštědlem. V  případě nátěru 
staršího železa doporučujeme pou-
žít odRezin. Je vhodný do  exteriéru 
i interiéru. Spotřeba: 1 l na 6 - 8 m2.

AktIeMAIl

Email i  impregnace v  jednom, na vodní bázi s para-
metry syntetického nátěru. Je vhodný pro vnitřní 
i venkovní nátěry, uzavře povrch a zvýší povrchovou 
odolnost dřeva, obsahuje UV filtr, dá nový vzhled 

i  starému dřevu, má dlouhou život-
nost. Můžeme natírat nové i  starší 
dřevo a  kovové věci opatřené zá-
kladním nátěrem. Dokonalý barevný 
nátěr na dřevo. Spotřeba: 1 l na 8 - 9 
m2 při 1 nátěru.

AntIRezIn

Nátěrová hmota na kovy i rez 3v1 - Odrezin, základ-
ní a vrchní barva. nátěr AntiRezinem zastaví korozi, 
ochrání proti rzi, nátěr má dlouhou životnost, nelou-
pe se a  snadno se aplikuje. Natíráme nové i  rezavé 

železo, nový i oxidovaný zinkový 
plech, hliník, konstrukce, stře-
chy, stroje, auta. Příprava po-
vrchu přímo úměrně ovlivňuje 
kvalitu nátěru a  jeho životnost. 
Nepoužívat odrezovače. Pro 
aplikaci můžeme použít štětec, 
váleček, stříkání. Spotřeba: 1 l 
na 5 - 7 m2 při 1 nátěru.

21 RezIn

Nátěrová hmota antikorozní základní a  vrchní bar-
va 2v1. Lesklá silnovrstvá alkyd-uretanová nátěrová 
hmota základní (primer) i vrchní (email). 21Rezin má 
zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození, 

je pružná a dobře snáší teplotní vý-
kyvy. Slouží k  nátěrům na  zoxido-
vané kovy, nebo nové, eventuálně 
na  staré dobře držící nátěry. Výho-
dou je, že zasychá výrazně rychleji, 
než konkurenční nátěry, aniž by se 
snižovala jeho kvalita. Je vhodný 
do  exteriéru i  interiéru. Spotřeba: 
1 l na 7 - 10 m2 při 1 nátěru.

AktIdřevIn

Lazurovací lak pro ochranu i  krásu dřeva s  ochra-
nou proti UV. Zvýrazňuje strukturu a  krásu dřeva, 
má dlouhou životnost, stačí jeden nátěr za  2 až 3 
roky. Můžeme natírat cokoliv dřevěného, kde chce-

me uchovat strukturu dře-
va, nové i  staré dřevo, v  ex-
teriéru i  interiéru, můžeme 
použít na  starou i  syntetickou 
pevně držící lazuru, není-li 
však dřevo zvětralé nebo na-
padené houbou. Spotřeba: 
1 l na 10 m2 při 1 nátěru.

OdRezIn 

odRezin je přípravek k ošetření rezavých ploch před 
nátěrem. Je kyselé povahy, obsahující látky pro za-
stavení koroze železa, obsahuje emulzi, která ochrá-

ní železo po nezbytně nutnou dobu 
do  dalšího nátěru. Po  zaschnutí se 
objeví tmavofialová, černá nebo 
hnědá vrstva, která je ukazatelem, 
že odRezin zreagoval a dlouhodobě 
ochrání podklad před korozí. Na tak-
to ošetřená místa můžeme aplikovat 
veškeré druhy nátěrových hmot. Ne-
hořlavá kapalina. Spotřeba: 1 l na 3 
- 5 m2 při 1 nátěru.

228

230

232

229

231

233

235nAPOUŠtědlO

Chrání před houbami, plísněmi, dřevokazným hmy-
zem a  zamodráním dřeva, obsahuje emulzi pro ukot-
vení biocidních látek ve  dřevě. Ochranná emulze pro-

niká do  dřeva a  chrání dřevo 
před škodlivými vlivy prostředí. 
Je vhodný do exteriéru i  interié-
ru. Spotřeba: 0,75 l na 5 m2, při 
příjmu účinných látek 140 g/m2.

stavební chemie

stavební chemie

stavební chemie

stavební chemie
stavební chemie

stavební chemie

stavební chemie

stavební chemie

aNtIrezIN
plech kód EAN

375 ml viz. ceník viz. ceník
 750 ml viz. ceník viz. ceník

 2,5 l viz. ceník viz. ceník
barva

červená
modrá
černá
žlutá

hnědá
bílá

břidlicová
zelená

tmavočervená
šedá

palisandr

228 aktIeMaIl
plech kód EAN

250 ml viz. ceník viz. ceník
 750 ml viz. ceník viz. ceník

 2,5 l viz. ceník viz. ceník
barva

palisandr
hnědá

mahagon
zelená
modrá

oranžová
žlutá

tmavě červená
světle červená
světle zelená

bílá
teak
pinie

229

syNtPrIMer
plech kód EAN

375 ml viz. ceník viz. ceník
 750 ml viz. ceník viz. ceník

 2,5 l viz. ceník viz. ceník
barva

bílá
šedá

červenohnědá

233

21 rezIN
plech kód EAN

250  ml viz. ceník viz. ceník
 750 ml viz. ceník viz. ceník

 2,5 l viz. ceník viz. ceník
barva

bílá
šedá
černá
hnědá
modrá
zelená

slonová kost
žlutá

červená

231aktIDřeVIN
plech kód EAN

 750 ml viz. ceník viz. ceník
 2,5 l viz. ceník viz. ceník

barva

palisandr
bříza

kaštan
ořech
teak

bezbarvá
dub

pinie
mahagon

třešeň
eben

230

syNteMaIl
plech kód EAN

375 ml viz. ceník viz. ceník
 750 ml viz. ceník viz. ceník

 2,5 l viz. ceník viz. ceník
barva

bílá 1000
černá 1999

modrá 4400
žlutá 6200
šedá 1100

čokoládová 2430
zelená 5400

červená 8300
červená 8440
červená 8140
hnědá 2880
zelená 5300

slonová kost 6003

232

barvy

234
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ePOxIceyS StAndARd

Dvousložkové lepidlo na  bázi epo-
xidových pryskyřic. Vhodné pro 
spoje s velkou pevností. Má vyplňu-
jící schopnosti. Tvrdne během 6 ho-
din, je ideální pro lepení složitých 
spojů nebo velkých ploch. Odolné 
rozpouštědlům, ranám, vibracím 
a  teplotám od  -60°C do  +65°C. 
MAXiMÁLnÍ ZÁTĚŽ Do  350 kg/cm2. 
vhodné na: DřEvo • PLAsTy • kov 
• oCEL • skLo • PoLysTyREn • TER-
MoPLAsTy • kŮŽE • sTAvEBnÍ MA-
TERiÁL • kERAMikA • TEXTiL • PLsŤ

ePOxIceyS
Rychle tvRdnOUcí

Dvousložkové lepidlo na  bázi epo-
xidových pryskyřic. Vhodné pro 
spoje s  velkou pevností. Má vypl-
ňující schopnosti. Tvrdne během 
5 - 10 minut, je ideální pro lepe-
ní složitých spojů nebo velkých 
ploch. Odolné rozpouštědlům, ra-
nám, vibracím a teplotám od -60°C 
do  +65°C. MAXiMÁLnÍ ZÁTĚŽ 
DO 320 kg/cm2. Vhodné na: DŘEVO 
• PLAsTy • kov • oCEL • skLo • Po-
LysTyREn • TERMoPLAsTy • kŮŽE • 
sTAvEBnÍ MATERiÁL • kERAMikA • 
TEXTiL • PLsŤ

ePOxIceyS StAndARd

Dvousložkové lepidlo na  bázi epoxi-
dových pryskyřic. Vhodné pro spo-
je s  velkou pevností. Má vyplňující 
schopnosti.Tvrdne během 6 hodin, je 
ideální pro lepení složitých spojů nebo 
velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, 
ranám, vibracím a  teplotám od  -60°C 
do +65°C.  MAXiMÁLnÍ ZÁTĚŽ Do 350 
kg/cm2. vhodné na: DřEvo • PLAsTy • 
kov • oCEL • skLo • PoLysTyREn • TER-
MoPLAsTy • kŮŽE • sTAvEBnÍ MATERi-
ÁL • kERAMikA• TEXTiL • PLsŤ

kOntAktceyS tRAnSPARent

Chloroprenové kontaktní lepidlo 
pro univerzální spojení materiá-
lů. Po zaschnutí je úplně bezbarvé 
a  zakrývá konce spojení. Vytváří 
pevné, pružné a trvalé spoje. 100% 
nEviDiTELné. vhodné na: PLAs-
Ty • DřEvo • kŮŽE • TEXTiL • PLsŤ 
•  kov • GUMA • kERAMikA • koREk 
• kARTon •  PĚnovÝ PoLysTyREn • 
ZRCADLA

ePOxIceyS
 Rychle tvRdnOUcí

Dvousložkové lepidlo na  bázi epoxi-
dových pryskyřic. Vhodné pro spoje 
s velkou pevností. Má vyplňující schop-
nosti. Tvrdne během 5 - 10 minut, je 
ideální pro lepení složitých spojů nebo 
velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, 
ranám, vibracím a  teplotám od  -60°C 
do  +65°C.  MAXiMÁLnÍ ZÁTĚŽ Do  320 
kg/cm2. vhodné na: DřEvo • PLAsTy • 
kov • oCEL • skLo • PoLysTyREn • TER-
MoPLAsTy • kŮŽE • sTAvEBnÍ MATERiÁL 
• kERAMikA • TEXTiL • PLsŤ

kOntAktceyS

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro 
univerzální použití. Dosahuje velmi 
pevných, trvanlivých a pružných spojů. 
Po  zaschnutí je spoj nažloutlý a  odo-
lává teplotám až do +90 °C. PRo Uni-
vERZÁLnÍ PoUŽiTÍ. vhodné na: PLAsTy 
• DřEvo • kŮŽE • TEXTiL • PLsŤ •  kov • 
GUMA • kERAMikA • koREk • kARTon

kOntAktceyS

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzál-
ní použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých 
a  pružných spojů. Po  zaschnutí je spoj nažloutlý 
a odolává teplotám až do +90°C. PRo UnivERZÁL-
nÍ PoUŽiTÍ. vhodné na: PLAsTy • DřEvo • kŮŽE • 
TEXTiL • PLsŤ • kov • GUMA • kERAMikA • koREk • 
kARTon

kOntAktceyS Se ŠtětceM

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální po-
užití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a  pruž-
ných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává 
teplotám až do +90°C. PRo UnivERZÁ LnÍ PoUŽiTÍ . 
vhodné na: PLAsTy • DřEvo • kŮŽE • TEXTiL • PLsŤ 

• kov • GUMA • kERAMikA • koREk 
• kARTon
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ePOxIceys staNDarD
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

15 + 15 ml 24 ks 42500101 transparent 8411519011203

236

ePOxIceys staNDarD
stříkačka balení kód výrobku barva EAN kód

24 ml 12 ks 42500103 transparent 8411519011210

237

ePOxIceys rychle tVrDNOucÍ
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

15 + 15 ml 24 ks 42500201 transparent 8411519012415

238

ePOxIceys rychle tVrDNOucÍ
stříkačka balení kód výrobku barva EAN kód

 24 ml 12 ks 42500203 transparent 8411519012422

239

kONtaktceys traNsPareNt
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

30 ml 24 ks 48503401 béžová 8411519231205

240

kONtaktceys
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

30 ml 24 ks 48503401 béžová 8411519231205

241

kONtaktceys
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

70 ml 12 ks 42503430 béžová 8411660424303

242

kONtaktceys se ŠtětceM
plech balení kód výrobku barva EAN kód

250 ml 6 ks 42503417 béžová 8411519734126

243

ceys ceys
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SUPeRceyS Štěteček

Kyanoakrylátové sekundové lepi-
dlo vysoké pevnosti a  jednoduché-
ho použití. Transparentní. Balení 
sE ŠTĚTEČkEM umožňuje aplikaci 
i  do  nejskrytějších míst. Předchází 
kontaktu lepidla s  prsty. JEDNODU-
ChÁ APLikACE. vhodné na: PoRCE-
LÁn • PLAsTy • PAPÍR •  GUMA • kov 
• DřEvo • skLo •  kŮŽE • kARTon • 
MRAMoR

SUPeRceyS UP

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo 
vysoké pevnosti a  velice jednoduché-
ho použití. Je ideální pro rychlé práce. 
Po  zaschnutí je transparentní. Exkluziv-
ní aplikace umožňuje pohodlné a přesné 
dávkování kapku po kapce. Nový design 
balení zaručuje, aby tuba vždy stála, 
čímž se použití stává jednodušší, čis-
tější a  bezpečnější. Předchází kontaktu 
s prsty. JEDnoDUChÁ APLikACE. vhodné 
na: PoRCELÁn • PLAsTy • PAPÍR • GUMA 
• kov • DřEvo • skLo • kŮŽE • kARTon • 
MRAMoR

SUPeRceyS

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vy-
soké pevnosti a  jednoduchého použití. 
Transparentní. DLoUhÁ APLikAČnÍ ŠPiČ-
KA je vhodná pro složité aplikace. Před-
chází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODU-
ChÁ APLikACE. vhodné na: PoRCELÁn • 
PLAsTy • PAPÍR • G UMA • kov • DřEvo • 
skLo • k ŮŽE • kARTon • MRAMoR

kOntAktceyS

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální po-
užití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a  pruž-

ných spojů. Po  zaschnutí je spoj 
nažloutlý a  odolává teplotám 
až do  +90°C. PRo UnivERZÁL-
nÍ PoUŽiTÍ. vhodné na: PLAsTy 
• DřEvo • kŮŽE • TEXTiL • PLsŤ • 
kov • GUMA • kERAMikA • koREk 
• kARTon

SUPeRceyS

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vy-
soké pevnosti a  jednoduchého použití. 
Transparentní. DLoUhÁ APLikAČnÍ ŠPiČ-
KA je vhodná pro složité aplikace. Před-
chází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODU-
ChÁ APLikACE. vhodné na: PoRCELÁn • 
PLAsTy • PAPÍR •  GUMA • kov • DřEvo • 
skLo •  kŮŽE • kARTon • MRAMoR

SUPeRceyS - PlAtO

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pev-
nosti a  jednoduchého použití. Transparentní. 
DLoUhÁ APLikAČnÍ ŠPiČkA je vhodná pro složi-
té aplikace. Předchází kontaktu lepidla s  prsty. 
JEDnoDUChÁ APLikACE. vhodné na: PoRCELÁn • 
PLAsTy • PAPÍR • GUMA • kov • DřEvo • skLo • kŮŽE 
• kARTon • MRAMoR

SUPeRceyS UnIck Gel 

vteřinové lepidlo nové generace. vLAsT-
nosTi: Lepí v  10 vteřinách a  nabízí do-
statečný čas pro perfektní lepení. Odolá 
zátěži až 230 kg/cm2, ranám, vibracím, 
náhlým změnám teplot (-40°C do +95°C) 
i  horké vodě v  myčce. Je vhodné pro in-
teriér i exteriér. Jeho gelové složení i vy-
plňuje. nelepí rychle prsty. PRvnÍCh 10 
sEkUnD UMoŽŇUJE oPRAvy. vhodné 
na  PoRCELÁn • DřEvo • kov • GUMA • 
PLAsT • kŮŽE • kARTon
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251SUPeRceyS Gel

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo 
vysoké pevnosti a  velice jednodu-
chého použití. Je ideální pro rychlé 
práce. Po  zaschnutí je transparent-
ní. Jeho viskózní složení je určeno 
pro lepení obtížných spojů (např. 
svislé), umožňuje případný pohyb 
v  prvních sekundách spojení. LEPÍ 
i  vyPLŇUJE. vhodné na: PoRCELÁn 
• PLAsTy • PAPÍR • GUMA • kov • 
DřEvo • skLo • kŮŽE • kARTon • 
MRAMoR

kONtaktceys
plech balení kód výrobku barva EAN kód

250 ml 12 ks 42503405 béžová 8411519232103
500 ml 12 ks 42503406 béžová 8411519232110

1 l 8 ks 42503407 béžová 8411519232035
5 l volně 42503409 béžová 8411519232066

25 l volně 42503410 béžová 8411519232059

244

suPerceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g 24 ks 48504001 čirá 8411519190601

245

suPerceys - PlatO
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

10 x 3 g 60 ks 48504090 čirá 8411660950901

246

suPerceys
 lahvička balení kód výrobku barva EAN kód

6 g 12 ks 48504003 čirá 8411519190618

247

suPerceys Štěteček
 lahvička balení kód výrobku barva EAN kód

6 g 12 ks 48504011 čirá 8411519191080

248

suPerceys uP
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g 24 ks 48504040 čirá 8411519740400

249

suPerceys gel
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g 24 ks 48504105 čirá 8411519190496

250

suPerceys uNIck gel 
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g 24 ks 48504203 čirá 8411519742039

251

ceys

250
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SUPeRceyS UnIck

Vteřinové lepidlo poslední genera-
ce pro dokonalé a trvalé spoje. Nové 
balení: bezpečnější - bezpečnost-
ní uzávěr s  dětskou bezpečnostní 
pojistkou certifikovaný normou 
UNE-EN ISO 8317. Kontrola dávko-
vání kapka po kapce. Odolné zátěži 
do  230 kg/cm2, vlhkosti a  klima-
tickým změnám (-40°C až +95°C) 
i  mytí v  myčce, ranám a  vibracím. 
vhodné na PoRCELÁn • DřEvo • kov 
• GUMA • PLAsT • kŮŽE • kARTon

Rychlé bílé lePIdlO

Disperzní lepidlo z  polyvinylacetátu vhodné pro le-
pení papíru, kartonu, dřeva apod. mezi se-
bou nebo s jinými materiály. Lepidlo rychle 
zaschne (během 5 minut) a po zaschnutí je 
zcela transparentní. Nešpiní a jednoduše se 
umyje vodou. Neobsahuje žádná rozpouště-
dla a  proto je velice vhodné nejen pro do-
mácí práce, ale zejména pro práci dětí, kdy 
nehrozí žádné riziko. PRo DRoBné PRÁCE. 
vhodné na: PAPÍR • kARTon • DřEvo • TEX-
TiL • kŮŽE • kERAMikA • PoLysTyREn

SUPeRceyS
UnIck Gel Štetec 

Silné a  spolehlivé vteřinové lepidlo pro 
dokonalé a  trvalé spoje. Nový obal se 
štetečkem pro jednodušší a čistější práci 
a  přesné dávkování díky štětečku. Lepi-
dlo je odolné zátěži do  230 kg/cm2, vlh-
kosti a  klimatickým změnám (-40°C až 
+95°C) i  mytí v  myčce, ranám a  vibra-
cím. Jeho gelové složení i  vyplňuje. Ne-
lepí rychle prsty. vhodné na  PoRCELÁn 
• DřEvo

bílé lePIdlO d3

PVaC lepidlo vyrobené speciálně pro montáže 
plovoucích parket (dřevo i  plastový laminát). 
Je vhodné pro lepení všech typů dřev. Je rych-
lé a  vyznačuje se vynikající odolností proti vlh-
kosti. D3 En204. MonTÁŽ nÍ PRÁCE v inTERiéRU 
i EXTERiéRU. vlhkost dřeva: 8 -15 %. Teplota při 
aplikaci: >+ 4 °C. Výkon : 50 m2/1 kg (pro spáry 
3x1 mm). vhodné na: PAPÍR • kARTon • DřEvo • 
TEXTiL • kŮŽE • kERAMikA • PoLysTyREn

bílé lePIdlO
PROfeSIOnAl d2
Disperzní lepidlo z polyvinylového acetátu. Je určeno 
především pro sklížení všech typů dřev, aglomerova-
ných a laminátových desek, dýh a překližek. Vhodné 
pro montážní a  spojovací práce, pro spoje na  tupo 
nebo nárožní, na  čep, spoje zazubené, na  rybinu, 
pomocí kolíků nebo drážek, pro slícování. Vhodné 
také pro obklady a  kutilství. Lepidlo s  vysokou při-
lnavostí a  vynikající odolností proti opotřebování. 
Lze brousit a  vrtat. D2 En204. Teplota vhodná pro 
aplikaci: > 4°C. Doba zasychání: 20 minut. Tažná síla 
(buk EN204): >170 kg/cm2. Vlhkost dřeva: 8 – 15 %. 
vhodné na: PAPÍR • kARTon • DřEvo • TEXTiL • kŮŽE • 
kERAMikA • PoLysTyREn

POlyURetAnOvé lePIdlO d4

Ultrasilné jednosložkové polyuretanové lepidlo 
vhodné pro lepení dřeva v interiéru i exteriéru. Nea-
takuje plochy, je bez rozpouštědel. Po aplikaci zvětší 
svůj objem. Je vhodné i  pro vyplňování nerovností, 
porézní dřevo a  nerovné povrchy. Po  zaschnutí je 
transparentní, lze ho brousit a lakovat. EXTERiéRy – 
nAUTiCA. D4 En204. odolnost vodě: norma En 204 
D4. Odolnost slané vodě: po 24 hodin. Odolnost vy-
sokým teplotám: -30°C až +100°C. Pevnost ve smy-
ku: 80 - 90 kg/cm2. Otevřený čas: 5 až 15 minut. Doba 
zaschnutí: 20 minut. Čas vytvrzení: 6 hodin. Vhodné 
na: DřEvo LAkovAné nEBo nATřEné • DřEvo MĚkké  
nEBo TvRDé • DřEvo MEZi sEBoU i v koMBinACi s Ji-
nÝMi MATERiÁLy

fIxceyS

Lepí a  upevňuje všechny druhy 
materiálů na  různé podklady. 
Má vynikající vyplňovací schop-
nosti. Odolává vlhkosti, nízkým 
i  vysokým teplotám. Spoje zů-
stávají pružné. Je nepostrada-
telný v  každé domácnosti. LEPÍ 
A  VyPLŇUJE. Vhodné na: DŘEVO 
• kov • DLAŽBA • PLAsTy • MRA-
MoR • skLo •  sÁDRA • kÁMEn • 
PoLysTyREn • ZRCADLA

hObbyceyS

Univerzální lepidlo určené speciálně pro 
ruční práce, opravy a  kutilství. Lepí vět-
šinu druhů materiálů. Lepené spoje jsou 
transparentní a  pružné. Odolává vodě, 
olejům a  běžným rozpouštědlům. Je 
snadno odstranitelné z rukou. PRo RUČnÍ 
PRÁCE A kUTiLsTvÍ. vhodné na: kARTon • 
PLAsTy • PAPÍR • DřEvo • koREk • kERA-
MikA • kŮŽE
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suPerceys uNIck 
lahvička balení kód výrobku barva EAN kód

4 g 12 ks 48504220 čirá 8411519742206

252

suPerceys uNIck gel Štetec 
lahvička balení kód výrobku barva EAN kód

5 g 12 ks 48504230 čirá 8411519742305

253

rychlé BÍlé lePIDlO
láhev balení kód výrobku barva EAN kód

50 g 24 ks 48501701 bílá 8411519251203
 125 g 24 ks 42501602 bílá 8411519253276
250 g 12 ks 42501603 bílá 8411519253283

254

BÍlé lePIDlO PrOfesIONal D2
 láhev/kbelík balení kód výrobku barva EAN kód

500 g 12 ks 42501615 bílá 8411519716153
4 kg 1 ks 42501710 bílá 8411519717105

255

BÍlé lePIDlO D3
 láhev balení kód výrobku barva EAN kód

 500 g 12 ks 42501611 bílá 8411519250015

256

POlyuretaNOVé lePIDlO D4
  láhev balení kód výrobku barva EAN kód

250 g 12 ks 42501617 medová 8411519716177

257

fIxceys
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

20 ml 12 ks 48507204 8411519110074

258

hOBByceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

30 ml 12 ks 48507301 8411519240207

259

ceys ceys
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lePIdlO
nA UPevňOvání ŠROUbů

Vhodné pro použití v  domácnosti 
i  v  průmyslu. Je velice účinné pro-
ti korozi matic a  šroubů. Upevněné 
součástky se mohou nadále mon-
tovat běžným nářadím. Lepidlo vy-
plňuje prostor mezi šroubem a  zá-
vitem. Odolává mrazu, vibracím, 
olejům a rozpouštědlům. Nepropou-
ští vlhkost a špínu.  AnAERoBnÍ LE-
PiDLo. vhodné na: ŠRoUBy • MATiCE 
• ČEPy • DřÍky • hřÍDELE  •  ŠRoUBo-
vACÍ PoTRUBÍ

lePIdlO nA zPětná zRcátkA

Lepí všechny typy kovových zrcátek 
s  kovovou podpěrkou ke  sklu. Lepí bez 
použití slunečních paprsků a  obtížné-
ho míchání. Účinkuje během 2 minut. 
Kromě zpětných zrcátek lepí také sklo 
ke kovu, antény atd. POhODLNé A JED-
noDUChé. vhodné na: ZPĚTnÁ ZRCÁTkA 
• skLo s kovEM

lePIdlO nA Měkčené PlASty

Opraví bez použití záplat roztrhnutí 
měkčených PVC - nafukovací matrace, 
bazénky, čluny, míče apod. Opravená 
oblast je zpravidla pevnější než spojo-
vaný materiál. Po  zaschnutí je pružné, 
bezbarvé a  odolává vodě. BEZ ZÁPLAT. 
vhodné na: koŽEnkA • kŮŽE • sTAny  •  
PLAChToviny • PLÁTĚné MARkÝZy

kRIStAlceyS

Rychlé lepidlo na lepení skla mezi 
sebou nebo s jinými pevnými ma-
teriály. Vytvrzuje působením UV 
záření. Odolává vodě, čistícím 
prostředkům a  teplotám do  +70  
°C. Lepené plochy musí do  sebe 
perfektně zapadat. Po  zaschnu-
tí je lepidlo průhledné. LEPIDLO 
nA  skLo A  křiŠŤÁL. vhodné na: 
skLo sE skLEM • skLo s kovEM

lePIdlO nA OPRAvU dUŠí

Velice jednoduše, rychle a účinně opraví 
píchlé duše kol, motocyklů a  mopedů. 
Je to nepostradatelná sada ke  každému 
typu kola i motocyklu. Obsahuje 3 kulaté 
a 1 oválnou záplatu, smirkový papír a le-
pidlo. MAXiMÁLnÍ BEZPEČnosT. vhodné 
na: DUŠE koL, MoToCykLŮ, MoPEDŮ

lePIdlO nA Obtížné PlASty

Sekundové lepidlo, které je díky 
imprimaci vhodné na  lepení i  po-
lypropylenu, polyethylenu a  tef-
lonu. Je transparentní a  velmi 
pevné. Je ideální pro rychlé práce. 
vhodné na: PoLyEThyLEn • PoLy-
PRoPyLEn • TEfLon • PvC • META-
kRyLÁT • PoLyEsTER • ABs • sAn

PlAStIkceyS 

Lepidlo speciálně vyvinuté pro spojová-
ní řady tvrdých plastů. Vytváří plastické 
a  průhledné spoje, je odolné vůči vodě 
a  je velmi rychlé. Nelze použít na  poly-
ethylen, polypropylen, polykarbonát. 
ŠiRoké PoUŽiTÍ v  DoMÁCnosTi. vhod-
né na: PvC • METAkRyLÁTy • PoLyEsTER 
• ABs • sAn

260

262

264
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263

265

267PlAchtOvInA A kAUčUk

Spojuje a upravuje malé otvory a roz-
tržení v  plachtovinách s  extrémní 
jednoduchostí, rychlostí a  účinností. 
Vytváří neprodyšná řešení. Správko-
vá sada obsahuje lepidlo, smirkový 
papír a 4 záplaty (3 kulaté a 1 oválná). 
vhodné na: PLAChTovinA • kAUČUk • 
GUMA • nEoPRén

krIstalceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g 12 ks 48501022 8411519370010

260

lePIDlO Na MěkčeNé Plasty
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

15 ml 12 ks 42501011 8411519280067

261

lePIDlO Na OBtÍžNé Plasty
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

3 g + 4 ml 12 ks 42504110 8411519741117

262

lePIDlO Na OPraVu DuŠÍ
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

5 g 12 ks 48505003 8411519470017

263

lePIDlO Na uPeVňOVáNÍ ŠrOuBů
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

6 g 12 ks 42501026 8411519340150

264

lePIDlO Na zPětNá zrcátka
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

 1 g 6 ks 42501020 8411519510034

265

PlachtOVINa a kaučuk
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

7 ml + 4 záplaty 12 ks 42505004 8411519470024

266

PlastIkceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

 30 ml 24 ks 48501007 8411519290066

267

ceys

266
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POlyStyRceyS

Lepidlo speciálně určené pro lepe-
ní předmětů a  dekorativních prv-
ků z  pěnového polystyrenu nebo 
porexu mezi sebou nebo s  jinými 
materiály. Po  zaschnutí je zcela 
transparentní. Spoje jsou odolné 
a stálé. Odolávají zátěži do 40 kg/
cm2. RyChLé A  TRAnsPAREnTnÍ. 
vhodné na: iZoLACE • DEkoRATiv-
nÍ DEsky • nÁPisy • ŽLÁBkovÁnÍ • 
TABULky • RoZETy

SMAltceyS

Ideální k  opravě všech typů škrá-
banců a  oprýskání na  smaltova-
ných površích nebo keramice. 
Opravovaná část vypadá opět 
jako nová. Velmi snadná aplikace. 
Odolává vařící vodě a  teplotám 
do  +100°C. Vytváří lesklý, bílý 
a dlouhotrvající efekt. Vhodné na: 
ELEkTRosPoTřEBiČE • GLAZovAné 
skřÍnĚ • oBkLADy • PoRCELÁn • 
kERAMikA

Pvc GlUe

Perfektně slepuje vodní potrubí, která musí 
odolávat tlaku. Jakmile spoj dosáhne ma-
ximální pevnosti, odolává stejnému tlaku 
jako potrubí samotné. Spojuje perfektně 
bez úniku a s velkou pevností. Také lze spo-
jovat netlakové potrubí - např. odpad vody. 
Odolává vodě, tlaku a  vibracím. ChEMICKé 
svÁřEnÍ. vhodné na: sAniTÁRnÍ PoTRUBÍ • 
voDovoDnÍ PoTRUBÍ • oDPADy

WhIte MARkeR - bělIč SPáR

Obnovuje spáry mezi dlaždičkami v  kuchy-
ních, koupelnách a  dlažbou na  podlaze. 
Obsahuje speciální protibakteriální účinné 
látky, které zabraňují tvorbě plísní. Bělič je 
vybaven protiskluzným držákem a  obou-
strannou špičkou, která prodlouží jeho ži-
votnost. JEDnoDUChé A  RyChLé řEŠEnÍ. 
vhodné na: synTETiCké TkAniny • PřÍ-
RoDnÍ TkAniny • vLnĚné TkAniny • Po-
TAhy • sLUnEČnÍky • MonTéRky • sTAny • 
ČALOUNěNÍ

textIlceyS

Lepí všechny druhy syntetických a  pří-
rodních tkanin mezi sebou nebo s  jiný-
mi materiály (dřevo, kůže, karton, sádra, 
kov, keramika, sklo atd). Je odolný praní 
a žehlení. Zaručuje trvalá, čistá a pružná 
spojení. Po  zaschnutí je průhledný. Ne-
doporučuje se na  jemné tkaniny. LEPENÍ 
MÍsTo ŠiTÍ . vhodné na: synTETiCké TkA-
niny • PřÍRoDnÍ TkAniny • vLnĚné TkA-
niny • PoTAhy • sLUnEČnÍky • MonTéR-
ky • sTAny • ČALoUnĚnÍ

MOntAck PROfeSIOnAl

Montážní lepidlo na  bázi neoprenu urče-
né pro upevňování jakéhokoliv materiálu 
na různé podklady. Je vhodné na podlahy, 
stěny i  stropy. Je odolné vlhkosti a  teplo-
tám od  -20°C do  +110°C. Neodlupuje se. 
Spoje jsou pevné, pružné a  trvalé. Odolá 
zátěži 200 kg / 2 cm2. Vhodné do  interi-
éru i  exteriéru. LEPÍ A  TMELÍ. vhodné na: 
DřEvo • kov • PLAsTy • kÁMEn • CihLA • 
BETon • sÁDRA • oBkLADy

MOntAck tRAnSPARent

Montážní lepidlo určené pro upev-
ňování jakéhokoliv materiálu 
na  různé podklady. Je speciálně 
určeno pro aplikace, které vyžadují 
transparentní zakončení. Zajišťuje 
vysokou počáteční přilnavost. Je 
odolné vlhkosti a teplotám od -20°C 
do +80°C. Lepení je rychlé a trvalé. 
ZCELA TRAnsPAREnTnÍ. vhodné na: 
DřEvo • kov • PLAsTy • sÁDRA • oB-
kLADy • skLo • křiŠŤÁL • ZRCADLA • 
PLEXiskLo • PoLysTyREn • METAk-
RyLÁT • PoLykARBonÁT

MOntAck exPReSS

Rychlé montážní lepidlo určené pro 
upevňování jakéhokoliv druhu materiálu 
na  různé podklady. Poskytuje okamžité 
počáteční přilnutí. Má výborné vyplňova-
cí schopnosti umožňující použití i  na  ne-
rovné povrchy. Je odolné proti vlhkosti 
a teplotám od -15 °C do +80 °C. Lepí rych-
le, pevně a  trvale. Využití v  interieréch 
i  exterieréch. Upevňuje dřevěné panely, 
profily, podstavce, obrubníky, příčky, liš-
ty, dlaždičky, elektrické krabice a  skříně 
apod. okAMŽiTĚ PřiLnE, BEZ oDvĚTRÁvÁ-
nÍ. vhodné na: DřEvo • kov • PLAsTy • kÁ-
MEn • CihLA • BETon • sÁDRA • oBkLADy

270

268

272

269

271

273

275274

POlystyrceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

70 ml 12 ks 42501014 8411519420012

268

PVc glue
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

70 ml 12 ks 48501018 8411519540031

269

sMaltceys
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

15 ml 12 ks 42505101 8411519440041

270

textIlceys
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

30 ml 12 ks 48501024 8411519460247

271

WhIte Marker - BělIč sPár
tužka balení kód výrobku barva EAN kód

7,4 ml 12 ks 48505122 bílá 8411519751222

272

MONtack PrOfesIONal
tuba/kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

 100 ml 12 ks 48507213 béžová 8411519110173
300 ml 15 ks 42507211 béžová 8411519110166

273

MONtack traNsPareNt
 tuba/ kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

100 ml 12 ks 48507227  transparent 8411519772272
300 ml 15 ks 42507223  transparent 8411519772241

274

MONtack exPress
 tuba/ kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

100 ml 12 ks 48507236 bílá 8411519772364
300 ml 15 ks 42507237 bílá 8411519772340

275

ceys ceys
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SUPeR ePOxI - UnIveRzál

Dvousložkový, extra odolný tmel, 
snadno tvarovatelný, určený pro 
přichycení, přilepení, vyplnění, 
restaurování a  opravy v  domác-
nosti. Pracuje se s ním jako s plas-
telínou, ale ztvrdne jako ocel. 
Má bílou barvu. Jakmile ztvrdne, 
může se brousit, vrtat, leštit a la-
kovat. Ztvrdne i pod vodou. Extra 
rychlý: ztvrdne do 4 minut. Víčko 
slouží také jako nožík. Vhodný 
na: sChoDy • ZÁBRADLÍ • DvEřE • 
DLAŽDiCE  •  sokLy • oBkLADy

SyntetIcký kOv

Dvousložkový tmel na  bázi polyes-
terové pryskyřice je vhodný při spo-
jování kovů, těsnění radiátorů, im-
pregnaci, ochraně proti korozi apod. 
Po  zaschnutí má kovový vzhled 
a  spojuje vlastnosti kovu a  plastu. 
Může být broušen, vrtán a  zpraco-
váván jako kov. Je odolný proti ky-
selinám, čistícím práškům a minerá-
lům a teplotám od -50°C do +150°C. 
TMEL s kovovÝM PLnivEM. vhodný 
na: kov A JEho AGLoMERÁTy

 MOntAck exPReSS PáSkA

Oboustranně lepící montážní pás-
ka s  extrémní počáteční lepící silou 
a  s  vysokou konečnou odolností. Je 
vhodná pro připevnění všech materi-
álů, porézních i neporézních, na různé 
druhy podkladů, hladké i  lehce zdrs-
něné, v  interiéru i  exteriéru. Odolává 
změnám teplot a  vlhkosti. UPEVNěNÍ 
s  vysokoU oDoLnosTÍ . vhodné na: 
DřEvo • kov • PLAsTy • kÁMEn • Cih-
LA • BETon • sÁDRA • oBkLADy

MOntAck exPReSS PlUS 

Rychlé montážní lepidlo určené pro stálé le-
pení všech typů materiálů. Dodává okamžité 
počáteční přilnutí spojům díky přímému lepe-
ní bez odvětrávání. Lepí na porézní i neporézní 
plochy, jemné  plochy i vlhké plochy. inTERiéR 
i EXTERiéR.  vhodné na: DřEvo • kov • PLAsT • 
kÁMEn • CihLA • BETon • sÁDRA  •  CEMEnT • 
oBkLADy • PoLysTyREn • MRAMoR • ZRCADLA

SUPeR ePOxI - PlASt

Dvousložkový tmel, snadno tvarova-
telný, speciálně určený pro přichyce-
ní, přilepení, vyplnění, restaurování 
a opravy plastů. Pracuje se s ním jako 
s plastelínou a získá stejnou konzis-
tenci jako plast. Jakmile ztvrdne, 
může se brousit, vrtat, leštit a  la-
kovat. Ztvrdne i  pod vodou. Extra 
rychlý: ztvrdne během 20 minut. Ne-
zmenšuje svůj objem ani nepraská. 
Víčko slouží také jako nožík. Vhodný 
na: na: PvC • METAkRyLÁT • ABs

SUPeR ePOxI - kOv

Dvousložkový tmel, snadno tva-
rovatelný, určený pro spojování, 
utěsňování, výplně a  obnovu 
všech typů kovů. Pracuje se s ním 
jako s  plastelínou. Získá stejnou 
konzistenci jako ocel. Po  ztvrd-
nutí ho můžeme brousit, vrtat, 
leštit, natírat. Ztvrdne během 3 
minut i  pod vodou. Nesesychá 
se ani nepraská. Víčko slouží 
také jako nožík. Vhodný na: KOV 
A JEho AGLoMERÁTy

SIlIkOnceyS exPReSS

Díky nové technologii získáte rychle dlouhodobý 
spoj, který umožňuje kontakt s vodou již po 2 ho-
dinách po aplikaci. siLikonCEys EXPREss je vyso-
ce kvalitní acetátový silikon s vysokým obsahem 
protiplísňových složek, kterými působí proti řa-
sám, plísním a bakteriím. Odolává vysoké vlhkos-
ti a docílí hygienicky čistých, pružných a herme-
tických spojů. nešedne. BÍLÁ BARvA. sUChÝ ZA 2 
hoDiny. vhodný pro: UMyvADLA • vAny • DřEZy 
• sPRChové koUTy

276
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283befORe PAIntInG

Akrylátový tmel, natíratelný, určený pro vypl-
nění prasklin, děr a nerovností ve zdi PŘED MA-
LovÁnÍM. Umožňuje velice jednoduše uhladit 
a připravit zeď k následnému malování. Nedro-
lí se, nesmršťuje a  rychle schne. Doba schnutí 
na dotek: 30 minut. Natíratelný po: 12 hodinách. 
Doba na broušení: 30 min (2 mm síla). Maximál-
ní aplikační hloubka vrstvy jsou 4 mm. Pro hlubší 
opravy než 4 mm se následně aplikují další vrst-
vy. sTAČÍ JEDnA vRsTvA. vhodný pro: PRAskLi-
ny A TRhLiny vE ZDi

MONtack exPress Plus 
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

170 ml 12 ks 42507241 bílá 8411519772418

276

MONtack exPress Páska
balení kód výrobku barva EAN kód

2,5 m x 19 mm 12 ks 48507240 čirá 8411519772401

277

suPer ePOxI - kOV
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

47 g 8 ks 48505026 8411519360226

278

suPer ePOxI - Plast
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

52 g 8 ks 48505031 8411519750317

279

suPer ePOxI - uNIVerzál
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

48 g 12 ks 48505036 8411519750362
175 ml 12 ks 42505029 8411519360134

280

syNtetIcký kOV
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

40 ml + 40 g 12 ks 48505010 8411519131048

281

BefOre PaINtINg
 tuba balení kód výrobku barva EAN kód

 125 ml 12 ks 48505605 bílá 8411660356055

282

sIlIkONceys exPress
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

125 ml 12 ks 42505556 bílá 8411519755565
 125 ml 12 ks 42505557 transparent 8411519755572

283
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tRI ActIOn

Lepí a  tmelí velké množství materi-
álů dokonce i  na  vlhké plochy. Silné 
montážní lepidlo s vynikajícími vlast-
nostmi, odolává teplotním změnám 
(-50°C až +120°C), stárnutí a  UV pa-
prskům. Je odolné vůči plísni a vodě. 
Spoje jsou permanentně elastické, 
odolné nárazům a vibracím. Neobsa-
huje rozpouštědla a nepoškozuje po-
vrchy. UnivERZÁLnÍ PoUŽiTÍ. vhodné 
na: CihLA • kov • MRAMoR • kŮŽE • 
DřEvo • kARTon • PLAsT • MĚkČEné 
PLAsTy • TEXTiL

tOtAl - tech tRAnSPARent

Lepidlo a tmel vysokého výkonu, které lepí, tmelí 
a opravuje. Je vhodný na sklenářské práce, prá-
ce s hliníkem, kovem, plastem, opravuje pružné 
materiály (guma a  kaučuk), vyplňuje a  utěsňu-
je trhliny a  spáry. vLAsTnosTi: vysoký výkon, 
všechny materiály, interiér i  exteriér, vyplňova-
cí schopnosti, bez rozpouštědel, neatakuje po-
vrchy, APLikovATELnÝ ZA vLhkA. odolný: vodě, 
ledu, vlhkosti, plísni, ranám, vibracím, nárazům, 
tlaku, UV záření a  stárnutí. UtraElastic: 300 %. 
Změna teploty – 40°C až + 9 °C. Odolnost: 100 kg 
/ 5 cm2. EXPREss: ZAsChnE BĚhEM 2 hoDin. 

tOtAl - tech exPReSS

Lepidlo a  tmel v  jednom. Lepí, tmelí a  opravuje, 
dokonce i pod vodou. Je vhodný na dilatační spáry, 
praskliny a  štěrbiny, konstrukční materiály, kame-
ninu, zrcadla, sanitární zařízení, PVC, izolační des-
ky, pružné materiály, obklady, doplňky,… vLAsT-
nosTi: na všechny materiály, vyplňující schopnosti, 
neatakuje povrchy, okamžitá přilnavost, natíratelný 
za vlhka, bez rozpouštědel, neztrácí objem. Odolný: 
vodě, ledu, vlhkosti, plísni, ranám, vibracím, nára-
zům, tlaku, UV záření a stárnutí. UtraElastic: 420 %. 
Změna teploty – 40°C až + 90°C. Odolnost: 250 kg/ 
10 cm2.

cheMIcká kOtvA
- vInyleSteR
Vinylesterová chemická kotva zabezpečí extrémně 
odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných 
materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, pro-
to je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí 
povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šrou-
bů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje 
aplikace v blízkosti kraje plochy. Neobsahuje styren, 
ftaláty. Odolnost 2 000 kg (upevnění M12). Použitel-
ná do -10°C. nA DUTé i PEvné MATERiÁLy. vhodná na: 
CihLA • BETon • CEMEnT • kÁMEn • DřEvo

cheMIcká kOtvA
- POlyeSteR
Polyesterová chemická kotva zabezpečí extrémně 
odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných 
materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, pro-
to je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí 
povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šrou-
bů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje 
aplikace v blízkosti kraje plochy. Neobsahuje styren, 
ftaláty. nA  DUTé i  PEvné MATERiÁLy. vhodná na: 
CihLA • BETon • CEMEnT • kÁMEn • DřEvo

MíchAcí ŠPIčky
- cheMIcká kOtvA
Náhradní míchací špičky - pro chemickou kotvu.

nAtUR SyStéM

Odstraňuje přebytek vlhkosti aniž by vysušoval pro-
středí. Odstraní přebytečnou vlhkost v  místnosti až 
do  35 m3 a  účinně působí na  zachování optimál-
ní relativní vlhkosti mezi 40 - 60 % podle teploty 
místnosti. Předchází vytváření skvrn, plísní, korozí 
a zápachů. MoDRÁ BARvA. vhodný pro: koUPELny • 
PRÁDELny • nÁsTAvBy • GARÁŽE • kARAvAny • LoDĚ
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291SítkO nA cheMIckOU kOtvU

Sítko na  chemickou kotvu pro kotvení do  dutých 
materiálů.
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trI actION
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

 10 g 12 ks 48507228 8411519772289

284

tOtal-tech exPress
tuba/kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

125 ml 12 ks 42507232 bílá 8411519772326
 290 ml 12 ks 42507216 bílá 8411519772166
 290 ml 12 ks 42507220 šedá 8411519772203
 290 ml 12 ks 42507222 hnědá 8411519772227
 290 ml 12 ks 42507221 černá 8411519772210

285

tOtal-tech traNsPareNt
tuba/kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

125 ml 12 ks 42507242 transparentní 8411519772425
 290 ml 12 ks 42507226 transparentní 8411519772265

286

cheMIcká kOtVa - POlyester
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 12 ks 48901610 šedá 8411519916102

287

cheMIcká kOtVa - VINylester
kartuše balení kód výrobku barva EAN kód

300 ml 12 ks 42901620 šedá 8411519916201

288

MÍchacÍ ŠPIčky - cheMIcká kOtVa
PE sáček balení kód výrobku barva EAN kód

1 10 ks 42901611 - 8411519916119

289

sÍtkO Na cheMIckOu kOtVu
Rozměr/ks balení kód výrobku barva EAN kód

9x50 mm/8 12 ks 42901616 - 8411519916164
9x50 mm/8 12 ks 42901615 - 8411519916157

290

Natur systéM
 sada balení kód výrobku barva EAN kód

1+450 g 6 ks 42501112 modrá 8411519490015
1+450 g 6 ks 42501114 transparent 8411519711141
2x 450 g 6 ks 42501115 náhradní náplň 8411519711158

291

ceys ceys
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tackceys - PáskOVé lePIDlO
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

5 m x 50 mm 12 ks 48507601 stříbrná 8411519776010
10 m x 50 mm 12 ks 42507602 stříbrná 8411519776027
50 m x 50 mm 8 ks 42507609 stříbrná 8411519776096

292

suPer taPe
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

1,5 m x 19 mm 12 ks 48507619 čirá 8411519776195

294

crIck taPe
obsah balení kód výrobku barva EAN kód

4 proužky 7 x 2,5 12 ks 48507623 černá 8411519776232

295

Blue taPe
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

1,5 m x 19 mm 12 ks 48507640 bílá 8411519776409

296

VulcaN taPe - elektrIcká IzOlace
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

3 m x 19 mm 12 ks 48507701 černá 8411519777017

297

VulcaN taPe - utěsňujÍcÍ
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

3 m x 19 mm 12 ks 48507702 bílá 8411519777024

298

tackceys – schODy
rozměr balení kód výrobku barva EAN kód

5 m x 25 mm 12 ks 42507612 černá 8411519776126
5 m x 25 mm 12 ks 42507613 šedá 8411519776133

293

ceys

SUPeR tAPe

Oboustranně lepící páskové 
lepidlo, které přilne na  vět-
šinu materiálů - kov, plast, 
sklo, obklady, metakrylát. Je 
pružné a  má schopnost při-
lnout i  na  nerovné povrchy. 
Vytváří jednoduché a  čisté 
spoje. LEPÍ A  PŘIPEVŇUJE. 
vhodné pro: inTERiéR • EXTE-
RiéR  •  AUTo  •  sPoRT

blUe tAPe

Oboustranně lepicí páska, ex-
trémně silná, pro vertikální 
připevňování a  lepení rovných 
předmětů na  obklady (i  tam, 
kde je vysoká vlhkost - kou-
pelny). Zvládne i  lehké nerov-
nosti povrchu. Struktura „uza-
vřených mikrobuněk“ - účinná 
bariéra proti vlhkosti. Garan-
tuje spolehlivé a  dlouhodobé 
připevnění. okAMŽiTÁ PřiLnA-
vosT. vhodná pro: oBkLADy 
• DLAŽBA • MRAMoR • kov  •  
PLAsT • skLo • ZRCADLA

vUlcAn tAPe - UtěSňUjící

Okamžitě řeší úniky v potrubí ja-
kéhokoliv typu v  podobě trhlin, 
vadných závitů či korozivních te-
kutin (s výjimkou benzinu, nafty 
nebo minerálních olejů). Nepro-
pouští vodu. Čas vulkanizace: 5 
minut. Při natažení na  600 % - 
roztržení pásky. Teplota při apli-
kaci: -10°C až +80°C.  Odolnost 
na  vnitřní tlak: 10 barů. UTĚs-
ŇUJÍCÍ. vhodná pro: oDPADy • 
ToPEnÍ • ZAvLAŽovACÍ sysTéMy 
• PoTRUBÍ • kABELy • hADiCE • 
vEnTiLy • ZÁviTy • ŠRoUBy

cRIck tAPe

CRiCk TAPE je vysoce odolná fixační 
páska umožňující přilepit jednodu-
chým způsobem jakýkoliv předmět 
a  následně ho sundat a  to libovol-
někrát. Samolepící vrstva je 100% 
lepidlo ultra-přilnavé k  jakémukoliv 
povrchu. sysTéM sUChÝ ZiP. vhodná 
pro: inTERiéR • EXTERiéR

vUlcAn tAPe
-  elektRIcká IzOlAce

Opravuje a chrání elektrické spoje. Vy-
tváří bezpečnou a  definitivní ochranu 
vnějších kabelů, které jsou i  perma-
nentně ve  styku s  vodou. Elektrické 
spoje jsou vodotěsné a  odolné proti 
vlhkosti. Páska je pružná a trvalá. Elek-
trický izolátor: 35 kV/mm. Čas vulka-
nizace: 5 minut. Při natažení na 600 % 
- roztržení pásky. Teplota při aplikaci: 
-10°C až + 80°C. ELEkTRiCkÁ iZoLACE. 
vhodná pro: ELEkTRiCké sPoJE • kABE-
Ly • iZoLACE DRŽADEL nÁsTRoJŮ

tAckceyS
 -  PáSkOvé lePIdlO

Silně přilne ke  všem povrchům (dřevo, 
plast, kov, karton, papír, kůže, koženka, ko-
berec, plachtovina, guma) a to i na nerovný 
povrch. Nepropouští vodu ani vzduch. Spo-
je jsou pevné a pružné. Skládá se ze tří vrs-
tev: polyethylen (nepropustný), polyester 
(superrezistentní) a  elastomer (extrapři-
lnavý). Jednoduše se odstraňuje. PÁskA 
PRvnÍ PoMoCi. vhodná pro: oPRAvy • sPo-
JE • iZoLACE • UPEvŇovÁnÍ

tAckceyS  - SchOdy

Pro předcházení pádů a  uklouznutí na  kluz-
kém povrchu způsobeném stálou vlhkostí. Je 
vhodná i na leštěnou a hladkou dlažbu, strmé 
plochy, malé podpěrné plochy atd. Obsahuje 
malé části hliníku s diamantovou strukturou. 
Maximální bezpečnost, maximální odolnost. 
ČERnÁ BARvA. vhodná pro: sChoDy • okRA-
JE BAZénŮ • PřEvÝŠEnÍ A  RAMPy • skATE-
BoARDy

292
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298 299SUPeR MAzIvO ceyS

Univerzální olej s vysokou pronikavostí. 
Umožňuje mazání i malých ploch. Sni-
žuje tření a opotřebování mechanizmů, 
odstraňuje jejich vrzání a  hlučnost. 
Konzervuje a  zabraňuje ztuhnutí částí 
a  již ztuhlé části uvolňuje. Chrání před 
oxidací. Odstraňuje vlhkost z kontaktů 
a  vytváří jejich dielektrickou ochranu. 
vÍCEÚČELovÝ TEkUTÝ oLEJ. vhodný 
pro: PAnTy • ŠRoUBy • ZBRAnĚ • MoTo-
Ry  •  nÁsTRoJE • nÁřADÍ

suPer MazIVO ceys
spray balení kód výrobku barva EAN kód

150 ml 24 ks 42504904 - 8411519170115

299
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300 301 ceys lIthIOVé MazIVO
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

100 ml 12 ks 48504906 - 8411519560022

300

ceys MOlyBDeNOVé MazIVO
tuba balení kód výrobku barva EAN kód

100 ml 12 ks 48504907 - 8411519560039

301

ceys

ceyS lIthIOvé MAzIvO

Univerzální mazivo vhodné pro všech-
ny typy aplikací. Zajišťuje dlouhodo-
bou účinnost. Je odolné vodě, vlhkosti 
a  teplotám mezi -20°C až +120°C. Má 
vynikající mazací schopnost a  vynika-
jící ochranu proti korozi. DVOJÍ ÚČINEK: 
MAŽE A  ChRÁnÍ. vhodné pro: inTERiéR 
• EXTERiéR

ceyS MOlybdenOvé MAzIvO

Univerzální mazivo vhodné pro 
všechny typy aplikací. Zajišťuje 
dlouhodobou účinnost. Je odol-
né vodě, vlhkosti a  teplotám mezi 
-20°C až +120°C. Má vynikající ma-
zací schopnost a vynikající ochranu 
proti korozi. DVOJÍ ÚČINEK: MAŽE 
A  ChRÁnÍ. vhodné pro: inTERiéR • 
EXTERiéR

bazénová chemie
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bazénová chemie

MUltIPlex tAblet 200 g

Multiplex Tablet jsou komplexní, poma-
lu rozpustné 200 g tablety, určené pro 
všestrannou péči o  bazénovou vodu. 
V  každé tabletě je vedle vysoce účinné-
ho chloračního prostředku obsažen i  al-
gicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což 
dodává tomuto výrobku mnohostran-
né účinky. Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te údaje na  obalu a  připojené informace 
o přípravku.

MUltIPlex tAblet
MeGA 500 g
Multiplex Tablet MEGA je komplexní, pomalu roz-
pustná 500 g tableta, určená pro všestrannou péči 
o  bazénovou vodu. V  každé tabletě je vedle vysoce 
účinného chloračního prostředku obsažen i  algicid, 

vločkovač a  stabilizátor 
chloru, což dodává tomu-
to výrobku mnohostranné 
účinky Používejte biocidní 
přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku.

MultIPlex taBlet 200 g
dóza/kbelík balení kód výrobku EAN kód

blistr 200 g 6 ks 31110322 8595169226603
1 kg 6 ks 31101522 8595169232994
 5 kg volně 31101722 8595169259090

306

MultIPlex taBlet Mega 500  g
dóza balení kód výrobku EAN kód

500  g 6 ks 31112322 8595169235711

307

chlOR StARt

Chlor Start je určen k  počátečnímu ošet-
ření vody v  bazénu ihned po  napuštění 
na  počátku sezóny. Přípravek díky své-
mu složení způsobí „šokovou“ dezin-
fekci bazénové vody. Přítomnost chlóru 
zaručuje likvidaci všech běžně se vysky-
tujících bakterií, popř. potenciální vý-
skyt řas. Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te údaje na  obalu a  připojené informace 
o přípravku.

chlOR ŠOk

Chlor šok je určen pro rychlou úpravu hod-
noty chlóru v  bazénové vodě při náhlém 
zhoršení její kvality v  průběhu sezóny. 
Přípravek ničí všechny běžně se vysky-
tující bakterie a  vodní řasy. Přípravek je 
možné použít i  pro počáteční chlorování 
při napuštění nebo pro pravidelnou údrž-
bu vody. Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtě-
te údaje na  obalu a  připojené informace 
o přípravku. 

chlOr ŠOk
dóza/kbelík balení kód výrobku EAN kód

1 kg 6 ks 31100823 8595169214242
5 kg volně 31104922 8595169210138

chlOr start
dóza balení kód výrobku EAN kód

1 kg 6 ks 31100422 8595169214259

302

303

chlOR tAblet 200 g

Chlor Tablet jsou 200 gramové, ve vodě pomalu roz-
pustné tablety, určené k průběžné péči o vodu v ba-
zénu po  celou sezónu. Postupné uvolňování chlóru 
zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému roz-
pouštění tablet není nutná každodenní péče – 1–2 
tablety vydrží (při objemu 25 m3 bazénové vody) 5–7 

dní při teplotě 
vody do  25°C. 
Používejte bio-
cidní přípravky 
bezpečně. Před 
použitím si vždy 
přečtěte údaje 
na obalu.

chlOr staBIl
dóza balení kód výrobku EAN kód

1 kg 6 ks 31101022 8595169214372

304

chlOr taBlet 200 g
dóza/kbelík balení kód výrobku EAN kód

1,2 kg 6 ks 31100922 8595169214235
 5 kg volně 31101622 8595169258796

305

chlOR StAbIl

Chlor Stabil je přípravek pro stabilizaci 
chloru v bazénové vodě. Vlivem sluneční-
ho záření a zvýšené teploty vody dochází 
k zvýšenému rozkladu ochranných chlo-
rových přípravků rozpuštěných ve  vodě 
a  tím k  jejich nadměrnému vyčerpávání 
a  uvolňování chloru. Přípravek na  sebe 
váže uvolněný chlor, tím prodlužuje úči-
nek chlorových přípravků a  potlačuje 
chlorový zápach.

AlGIcId 

Algicid je přípravek pro prevenci a  likvidaci vod-
ních řas v  bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje 
a  chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody 
spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplo-
ta a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé 
podmínky pro výskyt řas. Používejte biocidní pří-
pravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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309MUltIPlex tAblet MInI  20 g

Multiplex Tablet Mini jsou komplexní, pomalu rozpust-
né 20 g tablety, určené pro všestrannou péči o  bazé-
novou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného 
chloračního prostředku obsažen i  algicid, vločkovač 
a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mno-

hostranné účinky. Používejte biocidní pří-
pravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené infor-
mace o přípravku. 

algIcID 
láhev balení kód výrobku EAN kód

 1 l 6 ks 31101422 8595169232697

309

MultIPlex taBlet MINI  20  g
dóza/blistr balení kód výrobku EAN kód

 500 g 6 ks 31108922 8595169224289
4 x 20 g 12 ks 31105522 8595169215768

308308

MULTIPLEX 
MEGATABLET

500 g

týdenní chlorové tablety 
pro celosezonní údržbu bazénové vody

SPOLEHLIVĚ NIČÍ BAKTERIE, ŘASY, VIRY A PLÍSNĚ
PRŮZRAČNÁ VODA – POŽITEK Z KOUPÁNÍ

Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel. +420 317 070 220, fax +420 317 070 230

email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz
Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava

tel. +421 249 206 510, fax +421 249 206 500 
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



48 Technickou dokumentaci k produktům najdete na

bazénová chemie

PříPRAvek PROtI řASáM

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro 
prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě.  
Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatí-
žení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako 
je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záře-
ní, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.Po-
užívejte biocidní přípravky bezpečně. Před pou-
žitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku.

vlOčkOvAč

Vločkovač je speciální přípravek, který 
i velmi jemně rozptýlené nečistoty sdruží 
do větších celků (vyvločkuje) a ty je mož-
né následně snadno odfiltrovat ve filtrač-
ním zařízení.

křIŠťál

Křišťál je tekutý anorganický přípravek pro 
úpravu vody v bazénu. Vyvločkuje (vysráží) i vel-
mi jemné rozptýlené částice do shluků, které lze 
snadno zachytit v pískovém filtru pomocí vysa-
vače nebo průběžnou filtrací bazénové vody.

ph+ 

ph+ je přípravek pro snižování kyse-
losti (zvýšení ph) bazénové vody. Voda 
ke koupání má mít hodnotu ph 7,0 - 7,4. 
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší pů-
sobení ostatních přípravků pro ošetřování 
bazénové vody a tím její zdravotní nezá-
vadnost.

zAzIMOvAč

Zazimovač je tekutý přípravek proti tvorbě řas, 
zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin 
během zimního období. Na jaře výrazně usnad-
ní znovuuvedení bazénu do provozu. Používejte 
biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si 
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené infor-
mace o přípravku.     

ph- 

ph- je přípravek pro zvyšování kyse-
losti (snížení ph) bazénové vody. Voda 
ke koupání má mít hodnotu ph 7,0 - 7,4. 
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší pů-
sobení ostatních přípravků pro ošetřo-
vání bazénové vody a  tím její zdravotní 
nezávadnost. 

PřÍPraVek PrOtI řasáM
láhev balení kód výrobku EAN kód

1 l 6 ks 31109022 8595169209477

310

křIŠťál
láhev balení kód výrobku EAN kód

1 l 6 ks 31103122 8595169209446

311

VlOčkOVač
dóza balení kód výrobku EAN kód

1 kg 6 ks 31100522 8595169214389

312

zazIMOVač
láhev balení kód výrobku EAN kód

1 l 6 ks 31102122 8595169204373

313

ph+ 
dóza balení kód výrobku EAN kód

 0,8 kg 6 ks 31100622 8595169214396

314

ph- 
dóza/kbelík balení kód výrobku EAN kód

1,6 kg 6 ks 31100722 8595169214402
 5 kg volně 31101822 8595169204342

315

BlOkátOr tVrDOstI
láhev balení kód výrobku EAN kód

 1 l 6 ks 31103222 8595169209453

316

gelOVý čIstIč Na BazéNy  „s“ 
láhev balení kód výrobku EAN kód

 1 l 6 ks 31106222 8595169209811

317

blOkátOR tvRdOStI

Blokátor tvrdosti je tekutý přípravek pro ošet-
ření mineralizované (např. studniční) bazénové 
vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující 
tvrdost vody a případně rozpuštěné kovy způso-
bující zákal (např. železo, mangan) do stabilního 
komplexu. Takto ošetřená voda nevytváří usaze-
niny ani zákal.

GelOvý čIStIč
nA bAzény  „S“ 

Gelový čistič na  bazény „S“ je kapalina alkalic-
kého charakteru, napomáhá odstranit vápenaté 
usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na  stěnách 
a  okrajích bazénu. Nenarušuje bazénové mate-
riály – obklady, plasty, nátěry, nerez.     

312

310

314

311

313

315

317316

bazénová chemie
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SAdA bAzénOvé cheMIe
- StARt
Ekonomicky výhodné balení prostředků pro úpravu 
bazénové vody. Obsahuje chlor tablet 1,2 kg, chlor 
stabil 1 kg, vločkovač 1 kg, chlor start 1 kg.

SAdA bAzénOvé cheMIe
- ÚdRžbA
Ekonomicky výhodné balení prostředků pro úpravu 
bazénové vody. Obsahuje chlor tablet 1,2 kg, chlor 
stabil 1 kg, vločkovač 1 kg, chlor šok 1 kg.

čIStIč nA Stěny bAzénů „A“ 

Čistič na  stěny bazénů „A“ je kapalina kyselé-
ho charakteru, napomáhá odstranit vápenaté 
usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na  stěnách 
a okrajích bazénu.

OxI ŠOk GRAnUlát

Přípravek pro ošetření bazénové vody na  principu 
aktivního kyslíku. Lze použít i pro případy náhle se 
zhoršující kvality vody. Nezapáchá a proto je vhodný 

i pro údržbu whirpoolu. Přípravek Oxi šok 
je ekologický a  není agresivní k  žádnému 
z  materiálů používaných pro výrobu ba-
zénu. Oxi šok doporučujeme kombinovat 
s přípravkem oXi Care, Algicid a křišťál pro 
komplexní ochranu bazénové vody. Pro 
úpravu ph použijte prostředky ph+ a ph–. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně.

OxI tAblet 20 g 

Pomalu rozpustné bezchlorové tablety 
na bázi aktivního kyslíku jsou určeny pro 
ošetření bazénové vody, postupně se roz-
pouští bez zápachu. Můžou se používat 
nezávisle na tvrdosti vody, působí kysele 
a lehce snižují hodnotu ph vody.

OxI tAblet 200 g

Pomalu rozpustné bezchlorové table-
ty na bázi aktivního kyslíku jsou určeny 
pro ošetření bazénové vody, postupně 
se rozpouští bez zápachu. Můžou se po-
užívat nezávisle na tvrdosti vody, působí 
kysele a lehce snižují hodnotu ph vody.

teSteR vOdy
tAbletOvý ph/cl
Tester ph a  Cl je jednoduchý jednokomorový ta-
bletový tester pro měření obsahu volného chloru 
v bazénové vodě a hodnoty ph.

318

320

322

319

321

323

325teSteR vOdy kAPkOvý
ph/cl
Jednoduchý kapičkový testr pro měření obsahu 
chloru a ph v bazénové vodě. Obsahuje 2 x 20 ml re-
agencií.

324

bazénová chemie

čIstIč Na stěNy BazéNů „a“ 
láhev balení kód výrobku EAN kód

1l 6 ks 31107022 8595169218950

318

OxI ŠOk graNulát
dóza balení kód výrobku EAN kód

1l 6 ks 31113022 8595169236473

319

OxI taBlet 200 g
dóza balení kód výrobku EAN kód

1 kg 6 ks 31107122 8595169219070

320

OxI taBlet 20 g 
dóza balení kód výrobku EAN kód

500 g 6 ks 31113122 8595169218943

321

saDa BazéNOVé cheMIe - start
karton balení kód výrobku EAN kód

1 ks volně 31102322 8595169206629

322

saDa BazéNOVé cheMIe - ÚDržBa
karton balení kód výrobku EAN kód

1 ks volně 31102422 8595169206636

323

tester VODy kaPkOVý ph/cl
karton balení kód výrobku EAN kód

volně volně 31109722 8595169226191

324

tester VODy taBletOVý ph/cl
karton balení kód výrobku EAN kód

volně volně 31101122 8595169214877

325
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teSteR vOdy OxI

Tester ph a o2 je jednoduchý jednokomorový table-
tový tester pro měření obsahu kyslíku v  bazénové 
vodě a hodnoty ph.

QUIck teSteR
3 PARAMetRy - PAPíRky
Jednoduchý proužkový tester pro měření obsahu 
chloru, alkality a  ph v  bazénové vodě. Obsahuje 50 
proužků.

QUIck teSteR 6 PARAMetRů
- PAPíRky
Jednoduchý proužkový tester pro měření obsahu 
volného a vázaného chloru, alkality, ph, stabilizáto-
ru a tvrdosti v bazénové vodě. Obsahuje 50 proužků.

kARtáč Střední 26 cm

kARtáč ROhOvý SAcí

 

kARtáč velký 45  cm

tester VODy OxI
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31106422 8595169216185

326

QuIck tester 6 ParaMetrů - PaPÍrky
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31111822 8595169232574

327

QuIck tester 3 ParaMetry - PaPÍrky
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31109622 8595169226184

328

kartáč rOhOVý sacÍ
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31103322 8595169209774

329

kartáč střeDNÍ 26 cm
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31111222 8595169232512

330

kartáč Velký 45  cm
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 311003422 8595169209798

331

kartáč ručNÍ
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31103522 8595169209804

332

čIstIč PaPÍrOVých fIltračNÍch kartuŠÍ
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31113322 8595169239641

333

kARtáč RUční čIStIč PAPíROvých
fIltRAčních kARtUŠí 
  

328

326

330

327

329

331

333332

bazénová chemie
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AUtOMAtIcký MeMbRá-
nOvý čIStIč (PRO fIltRAce
Od 6 m3 vč. hAdIce 9,6 m)

tePlOMěR

hOUbIčkA čIStící dRSná vySAvAč RUční, 
vAkUOvý jetvAc

SAcí hUbIce těžká
S bOčníMI kARtáčky

SAcí hUbIce těžká

PlOvák S tePlOMěReM
PRO tAblety

334

336

338

335

337

339

341SOUPRAvA PRO lePení 
bAzénOvých fólIí A MAtRAcí

340

bazénová chemie

hOuBIčka čIstÍcÍ DrsNá 
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31103622 8595169210008

334

VysaVač ručNÍ, VakuOVý jetVac
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31111922 8595169232581

335

sacÍ huBIce těžká
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31110622 8595169227266

336

sacÍ huBIce těžká s BOčNÍMI kartáčky
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31111522 8595169232543

337

autOMatIcký MeMBráNOVý čIstIč
balení karton kód výrobku EAN kód

volně volně 31112022 8595169232598

338

tePlOMěr
balení karton kód výrobku EAN kód

plochý - velký volně 31111622 8595169232550
plovoucí se šňůrkou volně 31111722 8595169232567
plovoucí - zvířátko volně 31103722 8595169209828

plovoucí kulatý - velký volně 31109522 8595169226177

339

sOuPraVa PrO lePeNÍ BazéNOVých fólIÍ a MatracÍ

balení karton kód výrobku EAN kód

30 ml + fólie volně 31103922 8595169209842

340

PlOVák s tePlOMěreM PrO taBlety
balení karton kód výrobku EAN kód

20 g  MINI volně 31109322 8595169226153
200 g MAXi volně 31109422 8595169226160

341
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SíťkA hlAdInOvá 

tyč teleSkOPIcká

SíťkA nA dnO

bAzénOvá Sůl

Pro elektrolýzu slané vody.

hAdIce bAzénOvá

 

PíSek dO fIltRAce
0,6 - 1,2 mm

sÍťka hlaDINOVá
balení karton kód výrobku EAN kód

bez tyče volně 31108222 8595169219988
 DELUX bez tyče volně 31109822 8595169226344

s teleskopickou tyčí 3 x 35 cm volně 31101922 8595169204359

342

sÍťka Na DNO
balení karton kód výrobku EAN kód

 bez tyče volně 31108022 8595169219827
 DELUX bez tyče volně 31109922 8595169226351

343

tyč teleskOPIcká
balení karton kód výrobku EAN kód

2,4 m (2 x 120 cm) volně 31113222 8595169239634
3,6 m (2 x 180 cm) volně 31108122 8595169219834

3,6 m DELUX (2 x 180 cm) volně 31111322 8595169232529
 4,8 m (2 x 240 cm) volně 31111422 8595169232536

344

haDIce BazéNOVá
balení karton kód výrobku EAN kód

průměr 32 mm 50 bm 31110022 8595169226368
průměr 38 mm 50 bm 31110122 8595169226375

345

BazéNOVá sůl
pytel karton kód výrobku EAN kód

25 kg volně 31108822 8595169223701

346

PÍsek DO fIltrace 0,6 - 1,2 mm
pytel karton kód výrobku EAN kód

25 kg volně 31106822 8595169218363

347

NáhraDNÍ kaPIčky PrO tester
balení karton kód výrobku EAN kód

sada ph a Cl volně 31110722 8595169227273

348

taBlety PrO MěřeNÍ – PlatÍčkO 10 ks
balení karton kód výrobku EAN kód

volný Cl – DPD1 Rapid volně 31101322 8595169214914
ph PhEnoLRoT Rapid volně 31101222 8595169214907

celkový Cl – DPD3 Rapid volně 31107822 8595169219438
o2 – DPD4 Rapid volně 31107422 8595169219407

349

náhRAdní kAPIčky
PRO teSteR

tAblety PRO Měření
– PlAtíčkO 10 ks

344

342

346

343

345

347

349348

bazénová chemie
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AlGIcId

Algicid je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních 
řas v  bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a  chrání 

tam, kde velké zatížení 
bazénové vody spolu s dal-
šími faktory, jako je třeba 
vyšší teplota a  dostatek 
slunečního záření, vytvá-
ří příznivé podmínky pro 
výskyt řas. Používejte bio-
cidní přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy pře-
čtěte údaje na obalu a při-
pojené informace o  pří-
pravku.

křIŠťál

Křišťál je tekutý anorganický přípravek pro úpravu 
vody v  bazénu. Vyvločkuje (vysráží) i  velmi jemné 

rozptýlené částice do  shluků, které 
lze snadno zachytit v pískovém filtru 
pomocí vysavače nebo průběžnou fil-
trací bazénové vody.

tAblety PRO fOtOMetRy
– PlAtíčkO 10 ks 

chlORnAn SOdný

Chlornan sodný stabilizovaný je tekutý přípravek pro 
pravidelné dávkování chloru do bazénu např. pomocí 

automatických dávkovačů.

ph+ tekUtý 

ph+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýše-
ní ph) bazénové vody. Voda ke  koupání má mít 

hodnotu ph 7,0 - 7,4. V  tomto roz-
mezí je zajištěno nejlepší působení 
ostatních přípravků pro ošetřování 
bazénové vody a  tím její zdravotní 
nezávadnost.

ph- tekUtý 

ph- je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení ph) 
bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu ph 

7,0 - 7,4. V tomto rozmezí 
je zajištěno nejlepší půso-
bení ostatních přípravků 
pro ošetřování bazénové 
vody a  tím její zdravotní 
nezávadnost.

blOkátOR tvRdOStI

Blokátor tvrdosti je tekutý přípravek pro ošetření 
mineralizované (např. studniční) bazénové vody. Pří-

pravek zablokuje minerály způsobují-
cí tvrdost vody a případně rozpuštěné 
kovy způsobující zákal (např. železo, 
mangan) do  stabilního komplexu. 
Takto ošetřená voda nevytváří usaze-
niny ani zákal.

350

352

354

351

353

355

357PříPRAvek PROtI řASáM

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro preven-
ci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě 

účinkuje a  chrání tam, kde 
velké zatížení bazénové 
vody spolu s  dalšími fak-
tory, jako je třeba vyšší 
teplota a  dostatek sluneč-
ního záření, vytváří příz-
nivé podmínky pro výskyt 
řas. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku.

356

bazénová chemie

taBlety PrO fOtOMetry – PlatÍčkO 10 ks
balení karton kód výrobku EAN kód

volný Cl – DPD1 50 ks 31107522 8595169219414
ph PhEnoLRoT 50 ks 31107722 8595169219766

celkový Cl – DPD3 50 ks 31107622 8595169219421

350

chlOrNaN sODNý
kanystr karton kód výrobku EAN kód

10 kg volně 31112222 8595169235056
35 kg volně 31104522 8595169209903
 60 kg volně 31208122 8595169208142

351

ph- tekutý 
kanystr karton kód výrobku EAN kód

 35 kg volně 31104622 8595169209934

352

ph+ tekutý
kanystr karton kód výrobku EAN kód

 35 kg volně 31104722 8595169209972

353

algIcID
kanystr karton kód výrobku EAN kód

30 kg volně 31104422 8595169209927

354

křIŠťál
kanystr karton kód výrobku EAN kód

35 kg volně 31104322 8595169209897

355

PřÍPraVek PrOtI řasáM
kanystr karton kód výrobku EAN kód

30 kg volně 31110822 8595169228584

356

BlOkátOr tVrDOstI
kanystr karton kód výrobku EAN kód

30 kg 6 ks 31208822 -

357
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křIŠťálOvé jezíRkO

Krištálové jezírko je tekutý, anorganický přípravek 
pro úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečis-
toty včetně fosforu do vloček, které lze pak zachytit 
ve filtraci nebo odsát ze dna jezírka. Odstraňuje také 
řasy ve  vznosu a  snižuje obsah jejich živin. Odpoví-
dající dávku flokulantu smíchejte s vodou a aplikujte 
nejlépe na hladinu jezírka. Následně (nejlépe druhý 
den) odsajte usazené nečistoty a řasy ze dna. Dávko-
vání: 10 - 15 ml / 1 m3.

jezíRkO ph - MínUS

Jezírko ph – Mínus je granulovaný přípravek pro 
zvýšení kyselosti (snížení hodnoty ph) vody. Do-
poručená hodnota ph v  jezírku je rozmezí 6,8 - 
7,8. Při těchto hodnotách je zajištěno optimální 
působení ostatních přípravků pro ošetření vody 
a  tím její zdravotní nezávadnost a  snižující se 
vhodné podmínky pro množení řas a  sinic. Pro 
pravidelné měření hodnot ph použijte testery 
z  bazénového sortimentu. Neupravujte hodnoty 
ph šokově - změna by v průběhu 24 hodin neměla 
překročit 1,0 stupně. Při výpočtu dávkování je po-
třeba zohlednit tvrdost vody - vyšší tvrdost bude 
vyžadovat vyšší spotřebu přípravdku. Dávkování: 
8 g / 1 m3 / 0,1 st.

ÚDržBa BIO jezÍrek
dóza balení kód výrobku EAN kód

 100 g 24 ks 31112522 8595169236404
 250 g 12 ks 31112622 8595169236411
1 kg 6 ks 31112722 8595169236428

358

křIŠťálOVé jezÍrkO
láhev balení kód výrobku EAN kód

1l 6 ks 31112822 8595169236435

359

jezÍrkO ph - MÍNus
dóza balení kód výrobku EAN kód

1,6 kg 6 ks 31112922 8595169236442

360

358 359

360

ÚdRžbA bIO jezíRek

Údržba Bio Jezírek je vysoce účinná, vyvážená směs 
enzymů a bakterií pro čištění a údržbu jezírek a bio-
topů s přítomností vodních rostlin a živočichů. Roz-
kládá nečistoty a  snižuje obsah živin pro růst řas 
a tím projasňuje vodu a nastavuje biologickou rovno-
váhu. Organické nečistoty, kaly a odumřelé řasy slou-
ží také jako potrava pro obsažené bakterie. Je šetrná 
k životnímu prostředí a živým organismům. Spotře-
ba: 100 g / ošetření cca 20 m3, po dobu 1 měsíce.
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PAVEL HANÁK
KANAH - VELKOOBCHOD STAVEBNÍ CHEMIE

Sídlo: Velké Draha 194, 696 35 Dambořice
Sklad: U Floriánka 210, 696 35 Dambořice

Telefon: +420 603 155 604 • +420 731 501 030 • +420 733 120 320
e-mail: info@kanah.cz

www.kanah.cz


