
PONUKOVÝ LIST

LEPIDLÁ 

potreby pre výrobu
a zariaďovanie interiérov

TECHNOBOND D3 - disperzné lepidlo
Jednozložkové disperzné lepidlo na 
lepenie mäkkého a tvrdého dreva, 
drevotrieskových a MDF dosiek v 
suchých aj vlhkých interiéroch.

Balenia skladom:
1 kg alpikačná flaša   Obj.č.:  15152
5 kg vedro             Obj.č.:  15153
Balenia na odjednávku:
10 kg alpikačná flaša  Obj.č.: 18063
30 kg vedro            Obj.č.:  18064

KESTOKOL D4000 - disperzné lepidlo
Jednozložkové disperzné lepidlo s 
vysokou odolnosťou voči vode, do 
interiéru aj exteriéru

Balenia skladom:
1 kg alpikačná flaša   Obj.č.:  15151
Balenia na odjednávku:
10 kg alpikačná flaša  Obj.č.: 18070

NEOFLEX - kontaktné lepidlo
Kontaktné lepidlo pre lepenie kože, 
dreva textilu, gumy a polyuretánovej 
peny.
Balenie - 0,6 kg plechová nádoba.

Dostupnosť:           skladom
Obj.č.:                   15154

NEOPUR 2238 RRR - polyuretánové lepidlo
Univerzálne jednozložkové 
polyuretánové lepidlo s veľmi 
krátkym vytvrdzujúcim časom, 
vhodné na plošné a konštrukčné 
lepenie. Použitie na drevo, drevot-
rieskové materiály, kov, plast.

Balenia skladom:
0,25 kg alpikačná flaša Obj.č.: 0760
1 kg alpikačná flaša     Obj.č.: 0761

Čistič hrán od zbytkov lepidla
Nezanecháva mastné stopy na 
materiáloch, čistí aj popis ceruzkou a 
liehovou fixkou na materiáloch. 
Bez výrazného zápachu. 
Balenie na sklade - 1 L plastová fľaša

Dostupnosť:           skladom
Obj.č.:                   15156

GRABFAST - kontaktné lepidlo
Vytvára vode odolný spoj rôznych 
materiálov s tepelnou stabilitou do 
85°C. Lepidlo bez zápachu. Dlhá 
otvorená doba lepenia.  
Lepidlo zasichá po 2 minútach.

Balenia skladom:
0,5 l aplikačný sprej   Obj.č.:  9392
Balenia na odjednávku:
17 kg tlaková nádoba Obj.č.:3-00017

U - BOND 309 - polyuretánové lepidlo
Lepidlo pre silný lepený spoj. Vlhkom 
rýchlo vytvrdzujúce lepidlo na 
zásteny, sokle, obložky, lišty, 
duplované materiály a veľa iných 
konštrukcných spojov. 
Balenie - 310 ml aplikacná kartuša

Dostupnosť:           skladom
Obj.č.:                    0100

SIMP SEAL 55 - univerzálne lepidlo
SiMP SEAL 55 je univerzálne 
lepidlo/tmel pre všetky práce 
vyžadujúce pružné a trvale elastické 
lepenie a tmelenie. Použitie na kovy,  
mosadz, meď, sklo, sklolaminát, 
drevo, plasty.
Balenie: 290 ml aplikacná kartuša.

Dostupnosť:           skladom
Obj.č.:                   18043
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