


Montážna pena

Pištoľová pena

Sanitárny silikón Celoročná montážna pena 
Celoročná pištoľová pena

Na montáž dverných  zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, 
montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, 
stropom a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných  pries-
torov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu.

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových 
škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotriesko-
vých dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretiera-
teľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión. 
V dilatačných škárach dokáže pohltiť až 12,5 % pohybu. V interiéroch 
na opravu trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tme-
lenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi scho-
diskom a murivom. Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, 
kolien a prechodov.

V úprave na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pišto-
le. Na montáž dverných  zárubní a okenných rámov, vyplňovanie 
dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečka-
mi, stropom a podlahou, prechodov elektrického vedenia. Výborná 
tepelná izolácia  podstrešných  priestorov alebo kúpeľňových vaní. 
Vhodná aj na zvukovú izoláciu.

Na škárovanie obkladov, všetkej sanitárnej keramiky (umývadiel, bi-
detov, pisoárov, WC mís), spŕch, kuchynských liniek, smaltovaných 
kúpeľňových vaní a pod. Vysoká priľnavosť na sklo, smalt, dlaždice 
a glazúrovanú keramiku. Výborná odolnosť v sanitárnom prostredí. 
Na škárovanie akrylátových vaničiek je nutné používať Neutrálny 
silikón. 

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze 
polyuretánu vytvrdzujúceho reakciou kvapalnej zmesi so vzdu-
chom s rozšírenou možnosťou použitia pri nízkych teplotách 
pod 0 °C až do -10 °C. Kvalita peny pri teplotách až do +25 °C 
je nezmenená. Nižšia teplota má vplyv na dobu vytvrdnutia 
a výdatnosť. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, 
polystyrén a pod.

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

20102GR kartuša 300 ml 12 ks biela

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

30212GR kartuša 300 ml 12 ks biela

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV 

V KARTÓNE
FARBA

40140GR trubičková dóza 750 ml 12 ks žltá

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40220GR pištoľová dóza 750 ml 12 ks žltá

Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku.

Určená na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia 
a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, para-
petné dosky, schodiskové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň 
drevených obkladov stien, na izoláciu a zatepľovanie strešných 
konštrukcií. Vhodná aj na bežné vyplňovanie škár pri montáži 
okenných rámov a dverných  zárubní alebo na izoláciu kúpeľňových 
vaní, vaničiek sprchových kútov.

Univerzálny silikón
Využitie v domácnosti. Utesňuje škáry v stavebných konštruk- 
ciách. Vysoká priľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo 
upravené kovy. Nie je vhodný na použitie na PE, PP, teflon, betón, 
mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galva-
nickým povrchom a živičné podklady.

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

30121GR kartuša 300 ml 12 ks transparentná

30122GR kartuša 300 ml 12 ks biela

Charakteristika
• Bez rozpúšťadiel
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu, betónu
• Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

Charakteristika
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály
• Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Charakteristika

• Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní 
a húb

• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, 
kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

Charakteristika
• Mrazuvzdorná – spracovateľnosť do -10 °C
• Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra 
• Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
• Výborná priľnavosť na betón, kameň, omietku, murivo, drevo, plasty a pod.

Charakteristika
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
• Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Charakteristika
• Bez rozpínacích tlakov – ideálna na obložkové zárubne
• Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní 

a húb
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, 

murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.

Charakteristika
• Jednoduchá aplikácia
• Na lepenie polystyrénu
• Bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce, nepodporuje rast plesní a húb
• Vysoká odolnosť voči plesniam
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, 

kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.

Akrylový tmel

Váš predajca:

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40323GR trubičková dóza 750 ml 12 ks zelená

40324GR pištoľová dóza 750 ml 12 ks zelená

Nízkoexpanzná pištoľová pena
Nízkoexpanzná trubičková pena

OBJEDNÁVKOVÉ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40222GR pištoľová dóza 750 ml 12 ks zelená

40142GR trubičková dóza 750 ml 12 ks žltá
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