Ideálne chemické rie‰enie

Technická lekárnička pre domácnosť, motorizmus a priemysel

Katalóg produktov
Výhradný dovozca pre Slovensko

e-mail: info@pantherfix.sk, telefón: 0903 479 044, office: Pavol Lovás, Žitná 3A , Bratislava, Slovakia

www.pantherfix.sk

Nalmat Trezbinia je rodinný podnik a jeho vlastníkom je Marian Krzyworzeka.
UÏ viac ako desaÈ rokov je sídlom spoloãnosti Trzebinia, Kosciuzki Ulica 88.
SpoloãnosÈ bola zaloÏená v marci v roku 1985 a v súãasnoti oslavuje svoje
strieborné jubileum. Pýši sa moderným výrobným zariadením a svojou
distribuãnou sieÈou zaloÏenou na systéme vlastných produktových manaÏérov
s vlastnými vozidlami. Hlavnou víziou spoloãnosti je zameranie sa na
domácnosti a automobily – ošetrenie a opravy. Všetky naše produkty sú balené
do jednorázových nevratných obalov – tzv. blistre, ktoré obsahujú aj návod
na pouÏitie vo forme obrázkov. Technicqll, ako znaãkový produkt, sa pouÏíva
na kaÏdodenné opravy zlomených, prasknutých, roztrhnutých a zkorodovaných
objektov, na rôzne druhy zneãistenia v domácnostiach alebo pri oprave
automobilov.

Zasadačka

Víziou v oblasti technického náradia domácností je inšpirácia pre neustále rozširovanie a doplňovanie rady produktov, ktoré pomáhajú
ľudom v ich každodennom živote, pri akomkoľvek poškodení, či už v domácnosti, záhrade, aute alebo v práci. Technicqll podukty sa
prevažne využívajú v priemysle a strojárenstve. Našou ideou je vytvoriť produkty 21. storočia. Rozvoj našej civilizácie vyžaduje od nás
účinnejšie využívanie času. Nemôžeme si dovoliť dlhotrvajúce opravy. Z toho vyplýva naše predsavzatie – bohatý sortiment produktov
rýchleho a efektívneho použitia, vytvorený pre oboch – či už amatéra alebo profesionála.

Doménou rozvíjania firmy Nalmat Trzebinia je „branding“, t. j. budovanie značky.
Značka Technicqll je zaregistrovaná na patentovom úrade v Poľskej republike, ale
aj v krajinách Európskej Únie. Najcennejším aktívom firmy Nalmat Trzebinia je práve
jej značka. Nie je známa len v Poľsku, ale aj v ďaľších krajinách EU. Branding má
vedúce postavenie v podniku, a to nielen na oddelení marketingu, ale aj v ostantých
oddeleniach spoločnosti. Proces brandingu je popísaný v náplni práce každého
zamestanca, ale aj v úlohe spotrebiteľa. Značka Technicqll to je výnimočnosť, záruka
a spokojnosť. Berie do úvahy nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v oblasti ponuky
a dopytu, ktoré uplatňuje pri jednotlivých produktoch.

Kancelária hlavného technológa

Osvedčenie o registrácií

Oddelenie kontroly kvality

Laboratórium

Hlavnou úlohou oddelenia kontroly kvality spolocnosti Nalmat je neustála práca na zvýšenie
účinnosti a efektívnosti vyrábaných produktov. Tím štyroch skusených chemických inžinierov
v najmodernejšom počítačovo vybavenom laboratóriu uplatňuje pri technológií výroby
najnovšie vedecké poznatky. Vďaka spolupráci s ďalšími spoločnosťami vo svete môžeme
ubezpečiť našich zákaníkov, že produkty, ktoré ponúkame, sú vyrobené z materiálov najväčšej
kvality. Kvalitu našich produktov upevňujú aj normy ISO 9001 a 14001.

Normy ISO 9001 a 14001
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Technická lekárniãka domácností
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Epoxidové lepidlá
Epoxidové lepidlá vyrábané spoloãnosÈou Nalmat majú rôznu konzistenciu: polotekutá, vo forme
pasty alebo vo forme tmelu. Patria medzi najlep‰ie, najsilnej‰ie a najtrvácnej‰ie spojivá v celom rade
lepidiel. V prvej polovici 20. storoãia sa pouÏívali iba v priemysle. Zvy‰ovanie v˘roby epoxidov˘ch
lepidiel v súãasnosti sprevádza zniÏovanie nákladov a zároveÀ zvy‰uje dostupnosÈ t˘chto dokonal˘ch
v˘robkov na trhu pre maloodberateºov. Tuhnutie epoxidovej masy vedie ku chemickej reakcii, nezávisle
od poveternostn˘ch podmienok, po zmie‰aní 2 prísad v rovnakom pomere. âas tuhnutia je závisl˘
od typu lepidla. MôÏe trvaÈ niekoºko minút, ale aj niekoºko hodín.

EPOXIDOVÉ LEPIDLO
NA KOVY 300 KG
Špeciálne, priemyselné a technické
lepidlo pre vysokopevné opravy
kovových častí strojov, pracujúcich
vo veľmi tažkých podmienkach.
Dvojkomorová striekačka umožnuje
presné dávkovanie prísad.

ŠTANDARDNÉ
EPOXIDOVÉ LEPIDLO
Jedno z najtvrdších lepidiel pri trvalých
opravách. Univerzálne lepidlo pre
opravy v domácnostiach, v motorizme
a v priemysle. Zlepí spolu takmer
všetky povrchy. Vynikajúci na odliatky
a na vypĺňanie medzier.

Doba tuhnutia: 3 – 4 hodiny
Teplotná odolnosť: -30 °C do 120 °C
Pevnosť v šmyku: 20 Mpa

Doba tuhnutia: 3 – 4 hodiny
Teplotná odolnosť: -30 °C do 120 °C
Pevnosť v šmyku: 15 – 20 Mpa,
v závislosti od materiálu

Blister 2x12 ml
Bal. 10 ks

Epoxidové tmely na opravy sú unikátne. Spomedzi v‰etk˘ch
produktov sú najpouÏívanej‰ie a praktické pri nespoãetn˘ch
opravách. Majú tisíce pouÏití. Sú nepostradateºné pri rôznych
druhoch netesností a pri opravách rôznych prasklín, spravidla tam,
kde tradiãné tekuté lepidlá nemôÏu preniknúÈ. Boli in‰piráciou pri
vytváraní vízie spoloãnosti. Sú prv˘mi a najdôleÏitej‰ími produktami
v ponuke znaãky Technicqll, ktorej spoloãnosÈ venovala najväã‰iu
ãasÈ svojho v˘skumu. Lepenie obyãajne pozostáva v aplikovaní
tekutej substancie na materiál, ktor˘ ideme lepiÈ, kde plastická

Blister 35 g
Bal. 20 ks
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Tmely na opravy
konzistencia epoxidovej hmoty umoÏÀuje zmie‰aÈ jednotlivé
komponenty rukami, potom ich vytvarovaÈ ako plastelínu
a aplikovaÈ prstami na ch˘bajúcu ãasÈ, ktorú chceme vyplniÈ.
Zväã‰a na miesta, ktoré sú ÈaÏko dostupné. Zmie‰aná hmota
tvrdne pribliÏne 45 minút (okrem univerzálneho tmelu, ktor˘
zatvrdne do 10 minút).

MOTOROVÝ
EPOXIDOVÝ TMEL
Vyvinutý pre akútne opravy mechanických častí bez nutnosti ich
rozobrania. Vypĺňa škáry, spája a utesňuje
takmer všetky materiály, napr. opravy
prasknutých púmp (čerpadiel), tečúcich
nádrží a chladičov, elektrické kontakty,
na obaly, kryty atď. Spoje sú odolné voči
vibráciám.

Blister 35 g
Bal. 20 ks

EPOXIDOVÝ TMEL
NA KOV
Používa sa ako zváranie za studena. Vypĺňa
chýbajúce časti, je schopný nahradiť celé
chýbajúce elementy kovových častí strojov
a zariadení, odolný voči obrusovaniu.
Nenahraditeľný v ťažko dostupných
miestach, ktoré nie je možné spojiť
použitím iných lepidiel.

Blister 40 g
Bal. 20 ks

Doba tuhnutia: 7 – 10 min
Teplotná odolnosť: -30 °C do +80 °C
Pevnosť v šmyku: 12 – 18 Mpa,
v závislosti od materiálu

Blister 2x12 ml
Bal. 10 ks

Blister 2x12 ml
Bal. 10 ks

UNIVERZÁLNY
EPOXIDOVÝ TMEL
Univerzálny tmel, rýchlotvrdnúci
(10 minút), plastelínovej konzistencie.
Vypĺňa škáry, spojuje a utesňuje takmer
všetky materiály napr. oceľ, hliník,
železo, mosadz, sklo, keramiku, kameň,
omietku, plast (bakelit, plexi, PVC)
okrem PP, PE a PTFE. Má široké použitie
v domácnosti, priemysle a v motorizme.

VEĽMI
RÝCHLOTUHNÚCE
EPOXIDOVÉ LEPIDLO
Obsahuje ztužovadlo merkaptan.
Dvojkomorová striekačka umožnuje
jednoduché presné dávkovanie prísad.
Spája takmer všetky druhy materiálov
vytvárajúc veľmi trvácne
a transparentné spoje.

EPOXIDOVÝ TMEL
PRE DOMÁCNOSŤ
Na množstvo použití. Vyvinutý
na opravy rôznych zariadení
v domácnostiach, (napr. kovania nábytku,
rukoväte, pánty, prasknuté kryty vysávačov,
sučišov alebo počítačov), vypĺňa škáry
v kameni, keramike, plaste, nahrádza
hmoždinky.

Blister 35 g
Bal. 20 ks

EPOXIDOVÝ TMEL
HYDRAULICKÝ
Vytvorený na spojenie a utesnenie
povrchov, ktoré sú vlhké alebo
dokonca ponorené vo vode,
napr. Oprava tečúcich vodovodných
a odpadových systémov tak isto,
ako aj kúrenárskych a chladiarenskych
systémov (potrubia, tepelné výmenníky,
radiátory centrálneho vykurovania,
chladiarenské diely, sifóny), spájanie
prasknutých a rozbitých keramických častí
(záchodové misy, nádrže, umývadlá).
Blister 35 g
Bal. 20 ks

Bal. 200 g
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Spoj dosahuje plné hodnoty po 24 hodinách. Má najväã‰iu priºnavosÈ
na v‰etky tvrdé materiály ako napr. kov, sklo, drevo, okrem PTFE,
PP a PE. PriºnavosÈ lepidla je oveºa vy‰‰ia na v‰etk˘ch pórovit˘ch
povrchoch, neÏ na povrchu jemnom. Okrem toho spoj je charakteristick˘ svojou trvácnosÈou a zná‰anlivosÈou voãi zmenám poãasia
a agresívnym chemikáliám: ako napr. kyseliny, rozpú‰tadlá, benzín,
olej, a pod. Aby spoj dosiahol dobré fyzikálno-chemické vlastnosti
tak sa pridávajú do lepidiel sklené vlákna a kovov˘ prá‰ok.
Tepelná rozpínavoÈ spoja je v tomto smere podobná rozpínavosti
kovu.

Epoxidové lepidlá sú najlep‰ie lepidlá na opravy rôznych po‰koden˘ch
kovov˘ch ãastí (zlomenie, prasknutie, korózia a trenie). Po stuhnutí,
je masa veºmi tvrdá (ako kov alebo kameÀ). Nahrádza ch˘bajúce ãasti
prirodn˘ch materiálov. Dá sa aj mechanicky upravovaÈ (brúsiÈ, v⁄taÈ,
apod.). Vìaka bohat˘m vlastnostiam a ‰irokému rozsahu epoxidov˘ch lepidiel rôznych konzistencií s rôznou dobou tuhnutia, je ich
pouÏitie prakticky neohraniãené. Epoxidové produkty zastávajú
v˘znamné miesto v „technickej lekárniãke“ pre domácnosÈ
a motorizmus, a umoÏÀujú nám plne si uvedomiÈ ich kvalitu
a dokonalosÈ.

EPOXIDOVÉ
UNIVERZÁLNE
LEPIDLO
Najpopulárnejšie univerzálne lepidlo
pri relatívne kratkom čase tuhnutia.

EPOXIDOVÉ
LEPIDLO NA KOV
Najpoužívanejšie na spájanie všetkých
kovov, zliatin a odliatkov s inými
materiálmi, tzv. kvapalny kov.

Doba tuhnutia: 2 h
Teplotná odolnosť: -30 °C do +70 °C
Pevnosť v šmyku 10 Mpa

Doba tuhnutia: 2 h
Teplotná odolnosť: -30 °C do +90 °C
Pevnosť v šmyku 12 Mpa

Blister 2x20 ml
Bal. 10 ks

Blister 2x20 ml
Bal. 10 ks

Revitalizujúce pasty
Kovové epoxidové pasty sú veºmi dôleÏité spojivo, ktoré poznáme
aj pod názvom „tekut˘ kov, super kov alebo studené zváranie“.
Ako uÏ z názvov vypl˘va, táto dvojzloÏková zmes Ïivice (základ)

Doba tuhnutia: 5-10 min
Teplotná odolnosť: -30 °C do +80 °C
Pevnosť v šmyku 10 Mpa

Blister 2x20 ml
Bal. 10 ks

a tuÏidla (reaktora) nám dáva neskutoãné moÏnosti pouÏitia.
SpoloãnosÈ NALMAT ich vyrába v mal˘ch baleniach a sú
pouÏívané na opravu komplikovan˘ch po‰kodení mechanick˘ch
prístrojov a ãastí bez nutnosti ich rozobratia. Šetria ãas, zdravie
a peniaze.

EPOXIDOVÁ PASTA
HLINÍKOVÁ
Vytvorená na veľmi drahé opravy
poškodených mechanických častí
a priemyselných zariadení ako sú zlomeniny,
praskliny napr. prasknutá hlava a blok motora,
palivovej nádrže, chladiča, olejovej vane
a pod. Obsahuje sklené vlákna, ktoré
odolávajú voči prasknutiu.

EPOXIDOVÁ PASTA
OCEĽOVÁ
Vytvorená na veľmi drahé opravy mechanických častí a priemyselných zariadení
poškodených trením, napadnutých koróziou,
kavitáciou, eróziou, napr. hriadele, čapy ložísk,
rotory a pod. Obsahuje grafit, ktorý zaručuje
samomazanie.
Doba tuhnutia: 2 h
Vytvrdnutý: po 24 h
Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C
Pevnosť v šmyku 11 Mpa

Doba tuhnutia: 2 h
Plne vytvrdnutý po 24 h
Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C
Pevnosť v šmyku 11 Mpa
Blister 80 g
Bal. 20 ks

EPOXIDOVÉ
LEPIDLO 5 MINÚT
Univerzálne, rýchlotuhnúce a trvalé
lepidlo malého objemu. Vyvinuté
pre rýchle opravy malých častí
v domácnosti a opravy motorov.

Balenie
500 g

Blister 100 g
Bal. 10 ks

Balenie
500 g

EPOXIDOVÁ PASTA
HYDRAULICKÁ
Pasta obsahuje sklené vlákno – je vytvorená
na opravy únikov v tlakových potrubiach.
Obsahuje prísady, ktoré absorbujú vodu.
Je nezameniteľná v baníctve. Náhradza
zváranie.
Doba tuhnutia: 2 h
Plne vytvrdnutý po 24 h
Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C
Odolnosť voči tlaku až do výšky 40 Atm

Blister 100 g
Bal. 10 ks

Opravy bez nutnosti
rozmontovania
Strana 5
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Kyanoakrylátové lepidlá
Civilizácia 21. storoãia je charakterizovaná
t˘m, Ïe ºudia sa v‰ade veºmi ponáhºajú. Nemajú
jednoducho ãas myslieÈ nato, ako opraviÈ
predmety kaÏdodennej potreby. âo najr˘chlej‰ie
sa chcú zbaviÈ problémov. Práve preto najãastej‰ie siahajú po sekundov˘ch a kyanoakrylátov˘ch lepidlách. Tieto lepidlá sú ºahké, priºnavé
ku v‰etkému, veºmi jednuducho sa puÏívajú, ale
ão je najdôleÏitej‰ie, lepia za pár sekúnd a práve
preto ich ºudia kupujú. Sú ideálne na lepenie

mal˘ch objektov s jemn˘m povrchom. Navzdory
kaÏdodennému pouÏitiu v domácnostiach sú
takisto veºmi roz‰írené v priemysle. Nane‰tastie,
trvácnosÈ t˘chto lepidiel je pribliÏne 12 mesiacov,
neskôr sa ich parametre zhor‰ujú, najmä pri
teplotách vy‰‰ích ako 20 °C. Dopyt po t˘chto
lepidlách je veºmi veºk˘, preto sú vo veºkom
dováÏané z odºahl˘ch krajín v˘chodu. Av‰ak ich
kvalita nie je vÏdy dobrá. Pri ich kúpe by sme
sa mali zameraÈ na ich znaãku a dátum v˘roby.

LEPIDLO NA SKLO
A ZADNÉ ČASTI
ZRKADIEL
Trasparentné lepidlo so štetcom
a špeciálnou podložkou absorbujúcou
vibrácie. Vytvorené na lepenie spätných
zrkadiel v autách. Zároveň sa používa
aj na lepenie ohybných alebo tvrdých,
povrchovo hladkých materiálov.

SEKUNDOVÉ
LEPIDLO SO ŠTETCOM
Nová generácia lepidla s najvyššími
technickými parametrami, bez zápachu.
Vyvinuté na spájanie všetkých druhov
materiálov elastických, tvrdých alebo
na spájanie častí s jemným povrchom.
Balenie so štetcom je vynikajúce riešenie,
ktoré umožnuje správne nanášanie lepidla
na jednotlivé časti.

Blister 8 g
Bal. 20 ks

Blister 8 g
Bal. 20 ks

Blister 2 g
Bal. 20 ks

SEKUNDOVÉ LEPIDLO
TECHNICKÉ 4406
Najkvalitnejšie technické lepidlo
na obtiažne plasty (PP, PE, PTFE)
založené na etyl-kyanoakryláte.
Pomáha okamžite. Špeciálne
sa používa na materiály, ktoré
sa ťažko spájajú. Univerzálne
použitie v priemysle a motorizme.

SEKUNDOVÉ
KYANOAKRYLÁTOVÉ
LEPIDLO
Najpopulárnejšie tekuté lepidlo
pužívané na veľmi trvácne spájanie
takmer všetkých materiálov.
Najuniverzálnejšie finančne
nenáročné lepidlo na opätovné
použitie. Veľmi účinné – jedna
kvapka stačí na spojenie 2cm2
plochy. Dostupné v 5 g a 20 g
flastičkách s aplikátorom.

Blister 5 g
Bal. 20 ks

SEKUNDOVÉ
GÉLOVÉ LEPIDLO
Lepidlo je tixotropné, bezfarebné,
odolné voči zátaži a vibráciam vo forme
gélu. Výhodou je, že z tuby nevyteká.
Veľmi silno spája všetky materiály
za pár sekúnd. Napr. sklo, drevo, kov,
kameň, plast (okrem PP, PE, PTFE).

Blister 20 g
Bal. 10 ks

Blister 20 g
Bal. 10 ks

Fľaša 50 g
Bal. 10 ks
Fľaša 500 g

SEKUNDOVÉ
KYANOAKRYLÁTOVÉ
LEPIDLO
Lepidlo založené na etyl-kyanoakryláte určené na spájanie
všetkých druhov materiálov.
Je to najekonomickejšie
a najuniverzálnejšie lepidlo
na opakované použitie.

Blister 12x2 g
Bal. 5 ks

SEKUNDOVÉ
KYANOAKRYLÁTOVÉ
LEPIDLO
Lepidlo založené na etyl-kyanoakryláte určené na spájanie
všetkých druhov materiálov.
Je to najekonomickejšie
a najuniverzálnejšie lepidlo
na opakované použitie.

Blister 7x2 g
Bal. 25 ks
Blister 20 g
Bal. 10 ks

Fľaša 50 g
Bal. 10 ks

SEKUNDOVÉ LEPIDLO
ELASTICKÉ 4410
Lepidlo na báze etyl-kyanoakrylátu s prísadou práškovej
gumy vytvorené na spájanie všetkých ohybných materiálov
a zariadení vystavených vibráciám (membrány reproduktorov).
Toto je špeciálne, rýchlotvrdnúce technické lepidlo (30 s),
čiernej farby.
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Anaeróbne lepidlá
Anaeróbne lepidlá Na Slovensku e‰te nie sú tak
známe. Av‰ak v rozvinut˘ch krajinách sa uÏ
roky ‰iroko pouÏívajú v priemysle a strojárstve.
Konkrétne sa pouÏívajú na montáÏnych linkách
(napr. pri v˘robe áut) ale aj v ‰pecializovan˘ch
opravárensk˘ch dielÀach. Zvy‰ovanie v˘roby
t˘chto vysokokvalitn˘ch lepidiel zniÏuje
náklady na ich v˘robu a sú dostupné aj pre
maloodberateºov. Preto sú ãoraz viac pouÏívané
v domácnostiach a v motorizme. Sú jedn˘m

z najdôleÏitej‰ích úspechov v chemickom
inÏinierstve vo sfére lepenia kovov.
V‰etky anaeróbne lepidlá spájajú na základe
katalytického efektu kovu za neprítomnosti
vzduchu. Preto, jeden z dvoch spájan˘ch
materiálov musí byÈ kov. Lepidlo nanesené
na závit pri skrutkovaní vypæÀa voºn˘ priestor
a v dôsledku nedostatku vzduchu spôsobí,
Ïe natrvalo zatvrdne. Základné tvrdnutie
nastáva uÏ po 15 minútach.

ANAERÓBNE
UNIVERZÁLNE
LEPIDLO 6620
Má vysokú vizkozitu (800 mPa),
veľkú tvrdosť (17N/mm2) v modrej farbe.
Vyznačuje sa najmä pri prevencii straty
matíc zo skrutiek. Nahrádza podložky
a klinové kolíky. Je to najuniverzálnejšie
lepidlo pri montáži a utesnení dielov.
V prípade poškodenia je možnosť,
rýchlo a jednoducho ich rozmontovať.

Blister 10 g
Bal. 10 ks

ANAERÓBNE
LEPIDLO 6601
Má strednú vizkozitu (125-150 mPa)
Vyvinutý na tesné spoje. Používa
sa pri montáži ložísk, zariadení,
ozubených kôl,čapov,válcov atď.
Má veľkú silu v ťahu až 25N/mm2.
Je modrej farby.

Blister 10 g
Bal. 10 ks

ANAERÓBNE
LEPIDLO 6638
Má veľkú vizkozitu (2500 mPa)
Využíva sa pri spájaní ložísk, zariadení,
ozubených kôl, válcov, čapov a pod.
Je zelenej farby má veľmi veľkú
priľnavosť. Sila v ťahu predstavuje
25 N/mm2.

Blister 10 g
Bal. 10 ks

Ako ich pouÏiÈ
ANAERÓBNY
TMEL 5572
Biela tixotropná pasta nižšej sily spájania
(5N/mm2). Tento tmel obsahuje PTFE
prášok, ktorý zaisťuje lubrikáciu
spájaných povrchov. Vytvorený
na spájanie kolien plynových trubiek
a trubiek kúrenia. Je veľmi odolný
voči agresívnym chemickým látkam,
napr. rozpúšťadlám. Odoláva teplotám
v rozmedzí od -55 °C do +155 °C.
Lepí už po 30 minútach ale
úplnú pevnosť dosiahneme
až po 24 hodinách.

PouÏitie lepidiel je veºmi jednoduché. Staãí naniesÈ pár
kvapiek na povrch, ktor˘ ideme spájaÈ za pomoci aplikátora.
Správne naná‰anie docielime krúÏiv˘mi pohybmi. Po vytvrdnutí je spoj odoln˘ voãi chemick˘m látkam ako napr. oleje,
benzín, rozpú‰tadlá ale aj voãi vibráciám. Takisto je veºmi
odoln˘ voãi zmenám teploty v rozmedzí od -50 °C aÏ po
+150 °C. Chráni spoje aj pred koróziou. Toto sú jediné
lepidlá, ktoré je moÏné aplikovaÈ aj na jemne mastné povrchy.
T˘chto päÈ druhov lepidiel znaãky Technicqll rôznej konzistencie a tvrdosti uspokojujú potreby pri opravách a montáÏi
nielen amatérov, ale aj skúsen˘ch mechanikov.

Blister 15 g
Bal. 10 ks

Fľaša 50 g
Fľaša 250 g

ANAERÓBNY
TMEL 5518
Červený tixotropný gel vypĺňa nerovnosti
do 4mm. Tmel strednej sily spájania.
Vytvorené na spájanie a tmelenie otvorov
v motorizme a v priemysle, ako napr.
pri kúrenárskych a chladiarenskych
zariadeniach, ako aj vzduchovej
ventilácie. Odolný voči teplotám
-55 °C až do +150 °C. Lepí približne
už po 15 minútach, ale úplná
pevnosť nastáva až po 24 hodinách.

Blister 15 g
Bal. 10 ks

Fľaša 50 g
Fľaša 250 g
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Lepidlá na báze rozpú‰Èadiel
História t˘chto lepidiel sa datuje do ìalekej
minulosti. ªudia zistili, Ïe pri odparovaní
vznikne z kvapalnej substancii jedna lepkavá
hmota, ktorou je moÏno spájaÈ rôzne materiály.
Toto bol základ pre v˘voj lepidiel na báze
rozpú‰Èadiel. Postupom ãasu sa kvalita t˘chto
lepidiel zvy‰ovala tak isto, ako ich pouÏitie
pri opravách alebo montáÏi. Lepidlá na báze
rozpú‰Èadiel sú zaloÏené na báze vody, alkoholu

LEPIDLO NA GUMY
Lepidlo na základe prírodnej gumy, ktoré je flexibilné a odolné voči zmenám
atmosferických podmienok. Vytvorené na lepenie rôznych druhov gumových
výrobkov, napr. duší a chladiarenskych hadíc. Taktiež spája iné materiály,
napr. kov s gumou.

LEPIDLO NA MÄKKÉ PVC
Flexibilné bezfarebné, vode odolné lepidlo, veľmi silných parametrov, vytvorené
na opravy prepichnutých a poškodených výrobkov vyrobených z PVC alebo
pokrytých PVC materiálom.

LEPIDLO NA TVRDÝ PLAST
Bezfarebné agresívne lepidlo na báze živice vinylu, ktoré jemne rozleptá lepený
povrch, pričom vytvorí trvalý spoj, ktorý nazývame aj „zvar“. Je vytvorený
na pevné lepenie moderných syntetických materiálov. Vynikajúci na lepenie PVC
produktov, napr.: odpadových rúr.

LEPIDLO NA TOPÁNKY
Polyuretánové flexibilné lepidlo vytvorené na lepenie topánok všetkých druhov,
špeciálne tých, ktoré sú používané v ťažkých podmienkach – šport a pod.
Odolné voči vode, mrazu a zmene poveternostných podmienok.

KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO
Tixotropné vode odolné (triedy D4) polyuretánové lepidlo je vytvorené hlavne pre
prácu s drevom – stolárstvo. Po nanesení na plochu zväčší svoj objem, čím vyplní
rôzne škáry a diery. Lepí veľmi tvrdo takmer všetky materiály, napr. kovy, plasty,
kamene, atď.

KONTAKTNÉ LEPIDLO
Univerzálne, flexibilné, vode odolné, polychloroprenové lepidlo novej generácie,
tiež na zývané „butapren“. Lepí takmer všetky materiály v domácnosti, napr. kožu,
gumu, plast, kov, korok, drevo, umelú kožu atď.

LEPIDLO NA DREVO
Vytvorené na báze vodnej disperzie vinylových kopolymérov. Je ekologické,
neobsahuje žiadne rozpúšťadlá. Použitie je veľmi jednoduché a bezpečné.
Je bielej farby, triedy D3. Po vytuhnutí je bezfarebné. Vytvára veľmi silné spoje,
či už pri dreve, ale aj drevených výrobkoch.
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LEPIDLO NA TAPETY
Lepidlo na báze vinylovej živice. Používa sa na lepenie rohov tapiet
pri ich odliepaní. Je charakteristické veľmi veľkou lepivosťou v krátkom
čase a pri neviditeľnom spoji.
Blister 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-440

LEPIDLO NA ŠPONGIE A PENOVÉHO STYROPRÉNU
Bezfarebné lepidlo založené na alkohole a vinylpolyacetáte – veľmi krátky
čas lepenia. Vyvinutý pre jemný materiál, ako napr. špongia, PU pena, korok,
koža, rôzne látky, papier.
Blister 70 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-938

LEPIDLO NA ELEKTRICKÉ VODIČE
Vytvorené na báze striebra, pre lepenie elecktrických a elektronických
elementov. Nezameniteľný pri oprave poškodených elektrických obvodoch,
napr. zohrievanie okien v automobiloch.
Blister 2 g, Bal. 20 ks

Obj. č. R-082

MS POLYMÉR
Najnovšia generácia lepidiel – spojív dosiahnutá chemickým inžinierstvom.
Lepidlá na báze MS polymérov sú bezfarebné, bez zápachu a gélovej
konzistencie. Sú vytvorené pre všetky materiály používané v extrémne
tažkých podmienkach.
Blister 20 ml, Bal. 20 ks

Obj. č. R-812

UNIVERZÁLNE LEPIDLO PRE DOMÁCNOSŤ
Univerzálne a veľmi ľahko použiteľné lepidlo, vyrobené na báze etylalkoholu.
Vytvorené na lepenie dekoratívnych prvkov a podlahových krytín.
Blister 70 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-464

LEPIDLO ODOLNÉ VOČI VYSOKEJ
TEPLOTE 1200 °C
Toto ohňuvzdorné silikátové lepidlo bolo vytvorené na montáž a opravu
výfukových systémov (diely vo výfukových potrubiach a tlmičoch), rúry,
krby a poškodené keramické a kovové potrubia odvádzajúce veľmi horúcu
spáleninu teploty až do 1200 °C.
Blister 70 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-457

KNIHÁRSKE LEPIDLO
Vytvorené na vodnej disperzii vinylových polyacetátov obohatených
aditívami. Je určené na lepenie kartónov, látok, dreveného korku, plastu,
kože a imitácie kože. Je to univerzálne biele lepidlo, ktoré sa po vytvrdnutí
stane bezfarebným. Nepopraská pri ohýbaní.
Blister 80 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-945

MONTÁŽNE LEPIDLO DISPERZNÉ
Je vytvorené na báze vodnej disperzii. Najpopulárnejšie montážne lepidlo.
Nahrádza skrutky a klince. Veľkou výhodou tohto výrobku je, že tvrdnutie
nastáva ihneď po absorbovaní vody povrchom, ktorý lepíme. Napr. drevo,
omietka.
Blister 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-331

MONTÁŽNE LEPIDLO NEOPRÉNOVÉ
Lepidlo na báze rýchloschnúcich organických rozpúšťadiel. Spája všetky
materiály, špeciálne tie, ktoré neobsahujú vodu (sklo, kov, keramika, drevo,
plast) s materiálmi ako betón, omietka, lepenka a pod. Vytvorené najmä
pre predmety, ktoré sa môžu zošmyknúť z vertikálnych povrchov vplyvom
ich vlastnej váhy.
Blister 80 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-317
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Stavebná chémia
Nalmat Trzebnia je prvá Poºská spoloãnosÈ, ktorá uviedla vo svojej ‰irokej ponuke lepidlá a tmely v tubách
z mäkkého polyetylénu. Za pov‰imnutie takisto stojí, Ïe tieto produkty obsahujú organické rozpú‰Èadlá. TesnosÈ
takéhoto balenia musí byÈ veºmi vysoká. Lepidlá a tmely v estetick˘ch 250 ml a 100 ml tubách perfektne dopæÀa
na trhu veºké mnoÏstvo v˘robkov v 300 ml umel˘ch kartu‰iach. Kartu‰e, napriek svojim zásluhám, sú dosÈ ãasto
nepraktické. Špeciálny pri aktivitách, ktoré vyÏadujú jednu voºnú ruku, napr. na rebríku pri práci na streche.
Na správne pouÏívanie kartu‰e je potrebné pouÏiÈ obe ruky. Napriek tomu, rozliãné opravy a montáÏne práce
si vyÏadujú lepidlo na chvíºu odloÏiÈ bokom, a pri tak˘chto operáciách sú tuby s uÏ pripraven˘m produktom
omnoho viac pouÏiteºné a praktické. Chceli by sme uistiÈ na‰ich zákazníkov, Ïe ne‰etríme úsilím poskytovaÈ im
produkty najvy‰‰ej úãinnosti, pri ão najjednoduch‰om pouÏití. Ako v˘sledok na‰eho úsilia môÏe byÈ napríklad
vynikajúca Technicqll ‰párovka na omietku a drevo, ktorá bola vytvorená na‰ou najnov‰ou technológiou.
ĽAHKO BRÚSITEĽNÝ A ŠPÁROVACÍ TMEL
Medzi najnovšie úspechy v chemickom inžinierstve patrí rýchle odstránenie
nerovností, chýb pri minerálnych omietkach, sádrokartónových spojoch,
dreve a iných stavebných materiáloch. Táto veľmi ľahká špárovacia biela
hmota je veľmi jednoduchá na použitie. Už po dvadsatich minútach
schnutia je možné ju brúsiť alebo maľovať. Vytvára ľahké elastické spoje
odolné voči zošuvereniu a zabezpečuje už vyplnené štrbiny pred ďaľším
pukaním.

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-461

LEPIDLO NA KOROK
Pripravené na okamžité použitie. Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel
vo farbe korka, pri vysokej sile spájania so všetkými stavebnými podložiami.
Konzistencia tejto pasty umožňuje jednoduché lepenie rôznych druhov látok
a konečných výrobkov z prírodného korku. Flexibilné spoje sú odolné voči
vode, stárnutiu a plesniam.
Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-386

MONTÁŽNE DISPERZNÉ LEPIDLO
Najpopulárnejšie a univerzálne montážne lepidlo na voduabsorbujúce
materiály, napr. drevo, omietka. Nahrádza klince, skrutky a hmoždinky. Taktiež
ju poznáme pod názvom „tekuté klince“. Charakteristická veľkou počiatočnou
priľnavosťou (100kg/m2), tzv. „quick grab“. Táto výhoda je spôsobená tým,
že povrch, ktorý lepíme, rýchlo absorbuje značné množstvo vody nachádzajúce
sa v lepidle. Lepidlo so zníženým obsahom vody predstavuje veľmi veľkú
lepivosť rôznych predmetov, dokonca aj tých určených na vertikálne plochy.
Toto lepidlo zabezpečí, že sa nezošmyknú pod ťarchou svojej vlastnej váhy.
Toto lepidlo je veľmi populárne a najčastejšie používané pri montážnych
prácach. Je určené na dokončovacie malé práce v domácnosti, ale nájde
využitie aj pri jednoduchých stavebných prácach.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-737

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-454

LEPIDLO NA DREVO A PANEL
Jednozložkové, rýchloschnúce lepidlo na báze vinylpolyacetátovej živice
vytvorené na lepenie drevenej, laminátovej podlahy (pero-drážka) a stropných
panelov. Je určené na lepenie mäkkých a tvrdých podláh, ako aj produktov
z dreva. Vysokokvalitné vodotesné lepidlo triedy D3. Jednoduché použitie,
nefarbí drevo. Po vytvrdnutí vytvára stály bezfarebný spoj, ktorý dokonale
spĺňa svoju úlohu pri plávajúcich podlahách a podlahovom kúrení.

Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-287

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-324

Fľaša 500 ml, Bal. 6 ks

Obj. č. R-624

LEPIDLO NA ZRKADLÁ
Jednožložkové lepidlo na báze SBR gumy vytvorené na lepenie zrkadiel
s minerálnymi povrchmi ako napr. betón, omietka, sádra, ale aj kov,
drevo, sklo, smalt, atď. Neobsahuje agresívne rozpúšťadlá.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks
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KAUČUKOVÝ TMEL

BITUMENOVÉ LEPIDLO
Univerzálne, stále plastické lepidlo a tmel na báze bitumenu
a elastomerov. Vytvorený na utesnenie priesakov, prasklín
a klampiarskych spojov (najmä pri prácach na strechách s použítím
asfaltovej lepenky – térový papier) špeciálne vo vlhkých podmienkach.
Vytvára trvácne plastické spoje, veľmi dobre priľnavé k viacerým
povrchom ako napr. bitumenovým a minerálnym, suchým a mokrým.
Je odolné voči poveternostným podmienkam a voči pôsobeniu
chemických látok. Zabezpečuje okamžitú pevnosť lepených materiálov
voči zlomeniu. Odolné voči odlupovaniu, zatekaniu a zošuvereniu.
Dostupné v čiernej farbe.
Kartuša 300 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. B-617

Strešný tmel, flexibilný a vodeodolný na báze syntetickej gumy, určený
na opravné práce, tesnenie a tmelenie poškodených a popraskaných
striech z papiera, bitúmenu, škridle, asfaltu a pod. Charakteristický
vynikajúcou priľnavosťou k typickým povrchom budov, či už za
mokra alebo za sucha. Dostupný v tehlovo-červenej farbe alebo
bezfarebný.
Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-478

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN
Biele, flexibilné, vodotesné, disperzné lepidlo vytvorené na lepenie
ozdobného polystyrénu, kazetových stropov, líšt ale aj na PU, drevo
a výrobkov z dreva.

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-515

Kartuša 300 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-655

NEOPRÉNOVÉ MONTÁŽNE LEPIDLO
Montážne lepidlo vytvorené na báze polychlóroprénovej gumy
a rozpúšťadiel, tzv. „kontaktné lepidlo“, v novej estetickej umelohmotnej
tube s aplikátorom, ktoré robí aplikovanie lepidla jednoduchším. Určené
na všetky stavebné materiály, nezameniteľné špeciálne pri montáži
materiálov neabsorbujúcich vodu, napr. sklo, obklady. Je charakteristické
tixotropnou konzistenciou. Pri lepení objektov na vertikálny povrch, je po
nanesení lepidla nutné počkať pár sekúnd a nechať lepidlo mierne zaschnúť
(umožniť rozpúšťadlám trochu vyprchať) Nadbytočné lepidlo je potrebné
z povrchu očistiť okamžite použitím TECHNICAL PAINT REMOVER alebo
technickým benzínom. Lepidlo je možné použit v exteriéri alebo interiéri.
Je plne odolné voči mrazom, vode a teplotám od – 30°C do + 60°C.

Kartuša 300 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-594

Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-744

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. R-539

TMEL ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM
TEPLOTÁM 1200°C
Tmel odolný voči vysokým teplotám vytvorený na montáž a opravy
výfukových systémov (dier vo výfukovom potrubí a výfukových tlmičoch),
rúr, krbov, keramických a kovových potrubí odvádzajúci veľmi horúce spaliny
pri teplote až do 1200 °C.
Kartuša 300 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. B-518

RENOVÁTOR ŠPÁR
Tento renovátor je vyrobený na báze vysoko kvalitných polymérov.
Používa sa na renováciu starých, znečistených špár medzi obkladom.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-768

Stavba, rekonštrukcia, oprava
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Silikónové lepidlá
Silikónové lepidlá sú jedn˘m z najdôleÏitej‰ích
v˘dobytkov vedy 20. storoãia na poli flexibilného
lepenia, ale najmä tmelenia. Sú nenahraditeºn˘m
materiálom v stavebníctve, predov‰etk˘m
pri dokonãovacích prácach napr. v kúpeºni,
tzn., Ïe môÏu byÈ vystavené aj vplyvom vody.
Dokonale nahradia okenné tmely a iné druhy
tmelov pouÏívané v stolárstve, ako aj tesnenia
pri kon‰trukcii strojov a zariadení. Silikóny

SANITÁRNY SILIKÓN
Sanitárny silikón má tie isté vlastnosti ako univerzálny silikón, avšak
je obohatený o fungicídy, čo zabezpečuje odolnosť voči plesniam.
Ako už z názvu vyplýva, je určený najmä pre sanitu, napr.: sprchovacie
kúty, záchody, umývadlá, vane atď. Dostupný v bielej farbe alebo
bezfarebný.

UNIVERZÁLNY SILIKÓN
Najpopulárnejšie 100% silikónové lepidlá, konzistencie hustého gélu,
taktiež nazývané aj „tekuté tesnenie“. Pri vytvrdnutí sa z nich stáva
flexibilná guma. Odolný voči zmenám počasia a teplotných podmienkam
(- 40 °C do + 180 °C, ako aj voči agresívnym chemickým látkam.
Je aplikovateľný na všetky materiály okrem PP a PE, najmä
na jemný podklad ako napr. sklo. Dostupný v 5 farbách: biela, hnedá,
čierna, šedá a transparentná.

Blister 20 ml
Bal. 20 ks

Blister 70 ml
Bal. 12 ks

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks

biely

Obj. č. S-013

Obj. č. S-273

Obj. č. S-723

bezfarebný

Obj. č. S-072

Obj. č. S-003

Obj. č. S-730

čierny

Obj. č. S-058

Obj. č. S-034

Obj. č. S-099

šedý

Obj. č. S-065

Obj. č. S-027

Obj. č. S-952

hnedý

Obj. č. S-041

Obj. č. S-010

Obj. č. S-914

ŠPECIÁLNE LEPIDLO
NA ZRKADLÁ
Špeciálne neutrálne silikónové lepidlo
určené na zrkadlá. Spája všetky
materiály špeciálne s jemným
povrchom ako napr. obkladové
zrkadlá, obklady. Vhodné hlavne
na veľmi delikátne zrkadlá
umiestnené v miestnostiach
s častými vibráciami, napr.
vo vlakoch. Použiteľný všade tam,
kde acetátový silikón nemôže byť
použitý pre jeho agresívnosť.

Blister 70 ml
Bal. 12 ks

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks

Strana 12

sú zmesou organického kremíka vyrobeného
z piesku vo forme hustého gélu ideálneho
pri aplikovaní na vertikálny povrch.

Blister 20 ml
Bal. 20 ks

Blister 70 ml
Bal. 12 ks

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks

biely

Obj. č. S-389

Obj. č. S-089

Obj. č. S-365

bezfarebný

Obj. č. S-969

Obj. č. S-587

Obj. č. S-976

SILIKÓN ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM
Najkvalitnejší špeciálny silikón odolný voči teplotám v rozmedzí od (-60 °C
do +300 °C), tak isto nazývaný “tekuté tesnenie odolné voči vysokým teplotám”.
Po vytvrdnutí vytvorí 100% gumu, odolnú voči agresívnym chemickým
zložkám, špeciálne voči olejom, benzínu a lubrikantom – chladiacim látkam
použivaných v mechanických zariadeniach. Je nepostrádateľný v každej
automobilovej garáži, známy ako hermetický olej – rezistentné tesnenie
pre motory. Dostupný vo farbách
červenej, čiernej a modrej.

Blister 20 ml
Bal. 20 ks

Blister 70 ml
Bal. 12 ks

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks

červený

Obj. č. S-037

Obj. č. S-280

Obj. č. S-105

čierny

Obj. č. S-907

Obj. č. S-556

Obj. č. S-686

modrý

Obj. č. S-679

Obj. č. S-881

Obj. č. S-898
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Lepiace pásky
Lepiace pásky ãasto nahrádzajú, dokonca vytláãajú
lepidlá, napr. obojstranná lepiaca páska. Veºmi
jednoducho sa pouÏívajú ãi uÏ v domácnostiach alebo
motorizme, ale sú nenahraditeºné napr. v turizme,
kempingoch, trekingu a in˘ch ‰portov˘ch odvetviach.
Preto by tieto produkty nemali ch˘baÈ v autách,
dieºÀach, batohoch, cestovn˘ch ta‰kách a podobne.

Obj. č. T-693
SILIKÓN NA OKNÁ
Flexibilný sklenársky tmel na okná v drevených, plastových a hlinikových rámoch, napr. tmelenie
okien skleníkov, priemyselných okien, obchodných výkladov a pod. Odolný voči zmenám
prírodných podmienok, UV žiareniu, agresívnym chemickým látkam a teplotám od -40 °C do
+180 °C. Správna konzistencia silikónu robí dávkovanie silikónu na vertikálny povrch.
Dostupný v bielej farbe, ale aj ako bezfarebný.

Blister 1,5 m/19 mm
Bal. 16 ks

Obj. č. T-709
OBOJSTRANNÁ
MONTÁŽNA LEPIACA
PÁSKA
Univerzálna biela, obojstranná lepiaca
páska na báze syntetickej gumy
a flexibilnej polyetylénovej peny.
Majú vynikajúce parametre, charakteristické odolnosťou voči vlhkosti
a teplote až do 50°C. Má široké použitie
v domácnostiach, napr. pri montáži
malých kúpeľňových zrkadiel na obklady,
pri dekorácií nábytku rôznymi
elementami, háčiky, vešiaky na všetky
jemné povrchy. Plnú silu dosahuje
po 24 hodinách. 2 cm lepiacej pásky
je schopné uniesť 70 kg váhy.

Obj. č. T-716

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks

biely Obj. č. S-600
bezfarebný Obj. č. S-270
AKRYLOVÝ TMEL
Obj. č. B-112

Plastický, flexibilný tesniaci tmel na báze akrylu je vhodný na vypĺňanie puklín, škrabancov
v interiéroch alebo exteriéroch. Môže sa lakovať alebo natierať farbou. Je veľmi vhodný najmä
v starších budovách pri vypĺňaní popraskaných stien, ktoré sú potom pripravené na nanášanie
farebného náteru. Zabraňuje menším trhlinám pred ich ďaľším popraskaním.

Blister 3 m/50 mm
Bal. 16 ks

Blister 1,5 m/19 mm
Bal. 16 ks

Obj. č. T-815
LEPIACA PÁSKA
NA OPRAVY
Univerzálna, vode-odolná jednostranná
lepiaca páska na báze polypropylénu
zosilnená vláknom. Je veľmi priľnavá
na takmer všetky povrchy. Odolná voči
oderom, ľahko oddeliteľná rukami bez
použitia nožníc. Používa sa v motorizme,
stavebníctve, v domácnostiach pri
rôznych druhoch opráv a tesnení, napr.
pre dočasné opravy netesných trubiek
a hadíc izolácie pri klimatizačných
a ventilačných inštaláciách. Takisto
sa môže použiť ako ochranná páska
pri maľovaní ale aj ako ochrana
batožinového nákladu.

Obj. č. T-300

ALUMÍNIOVÁ PÁSKA
Vysokoteplotná biela, jednostranná
lepiaca páska na báze alumíniovej fólie
a lepidla vysokej odolnosti voči teplotám
až do 250°C (krátkodobo až do 350°C).
Hrúbka tejto fólie (0,1 mm) zabezpečuje
veľmi veľkú mechanickú a chemickú
stálosť, ale aj neroztaviteľnosť lepidla,
a tým zvyšuje parametre tesnenia.
Nenahraditeľná pri náhlych opravách
výfukového potrubia automobilov,
pri komínovom potrubí, tak ako
aj pri ventilačných, klimatizačných
a kúrenárských inštaláciách.
Blister 1,2 m/50 mm
Bal. 16 ks

Obj. č. T-294
PVC FÓLIA
NA ZÁPLATY
PVC fólia na záplaty umožňuje
jednoduché, neviditeľné a silné opravy
poškodených fólií, fóliovníkov, stanov,
PVC lôpt, matracov a pod. Pri lepení
záplaty by malo byť použité Technicqll
R-334 lepidlo na mäkké PVC.

Blister 8,4 cm/50 cm
Bal. 20 ks

OBOJSTRANNÁ
LEPIACA PÁSKA
NA AUTOMOBILY
Veľmi silná čierna objostranná lepiaca
páska schopná spojiť všetky jemné
povrchy. Odolná voči daždu, snehu,
UV žiareniu. Nenahraditeľná pri lepení
rôzneho autopríslušenstva, napr. lišty,
odrazky a pod. Pri odlepovaní
nepoškodzuje lak automobilu. Môže
sa použiť v exteriéri a interiéri, pri
širokom rozsahu teplôt od -20°C do
+ 70°C. Plnú silu dosahuje po 24 hodinách. 2 cm lepiacej pásky dokáže
udržať až 70 kg váhy.

VULKANIZOVANÁ GUMA
NA ZÁPLATY
Vulkanizovaná guma na záplaty je
vyrobená zo špeciálnej flexibilnej gumy,
ktorá umozňuje jednoduché a silné
opravy. Pri lepení záplaty z vulkanizovanej
gumy, by mali byť použité lepidlá
Technicqll, napr. R-266 kontaktné
lepidlo.

Blister 8,4 cm/20 cm
Bal. 20 ks

Kartuša 300 ml
Bal. 12 ks
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Lubrikaãné preparáty
Hovorí sa, Ïe “kdo maÏe, ten ide”. Odhaduje sa,
Ïe desiatky tisícov najdrah‰ích kovov a plastov
sa opotrebovávajú najmä v dôsledku trenia,
priãom je veºmi dôleÏité nájsÈ spôsob, ako toto
trenie obmedziÈ. A to nielen v priemysle, ale
aj v domácnosti. Zvuk v⁄zgania pántov dverí
je niekedy neznesiteºn˘. Tak, ako aj ‰krípanie

LUBRIKANT NA KĹBOVÉ SPOJE
Vytvorený pre veľmi veľké trenie, najmä pri kĺbových spojoch, kde pri zmene smeru alebo vibráciách dochádza
k značnému tlaku. Tento lubricant je odolný voči vode a ochraňuje pred koróziou. Obsahuje disulfide
molybdenum, ktorý zvyšuje vlastnosti mazania.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-577

LUBRIKANT NA LOŽISKÁ
Lubrikant určený na mazanie ložísk v priemysle a v motorizme. Chráni oceľ pred koróziou. Použiteľné pri
teplotách v rozmedzí od -30°C až po +140°C.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-553

SYNTETICKÝ LUBRICANT
Lubrikant určený na mazanie ložísk pracujúcich pri teplotách v rozmedzí -40°C až +180 °C. Používa sa
na lubrikáciu náboja kolies, elektrických motorov, horúcich ventilátorov, kĺbov atď. Má veľmi veľkú trvácnosť
a dlhodobo lubrikačný účinok.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-621

SILIKÓNOVÝ LUBRIKANT PTFE
Vytvorený na mazanie produktov, ktoré sú vystavené vysokej vlhkosti, napr.: kolajnice na dvierkach dverí
sprchovacieho kúta, alebo posuvných dverí. Používa sa aj ako biely lubrikant na kolajnice zásuviek, takisto
sa používa na mazanie výrobkov z gumy a plastu, kde minerálne lubrikanty nie sú doporučené. Chrání gumové
tesnenia pred poškodením. Obsahuje PTFE, ktorá zlepšuje vlastnosti maziva.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-607

GRAFITOVÝ LUBRIKANT
Montážny lubrikant vytvorený na rôzne drážky a závity. Mazivo určené na reťaze, ozubené kolá napr. pri
miešačkách betónu, kolajníc posuvných brán atď. Odolný voči vode a veľkému prachu.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-591

LUBRIKANT NA UTESNENIE ZÁVITOV
Tesniaca pasta určená pre závity pri vodovodných, parných a kúrenárskych inštaláciách.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-638

LUBRIKANT PRE BRZDOVÉ VALCE
Vyrobený na báze vysokokvalitného silikónového oleja a mikronizovaného 100 % PTFE. Je to prírodný
nestárnuci lubrikant. Odolný voči chemickým látkam, chráni pre koróziou. Neškodný voči gume. Široký
teplotný rozsah od -40°C do +200°C.
Blister 6 ml, Bal. 20 ks

Obj. č. M-799

VAZELÍNOVÝ LUBRIKANT
Vyrobený na báze čistej vazelíny, ktoré má lubrikačné a ochranné vlastnosti. Odolný voči vode. Vytvorený
na dočasnú ochranu proti korózií oceľových povrchov. Ochranný lubrikant na elektrické kontakty, napr. pri
akumulátoroch.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. M-614

MEDENÝ LUBRIKANT
Lubrikant určený na prácu pri vysokých teplotách. Chráni pred zapečením závitov napr. pri turbodúchadlách.
Používa sa aj pri montáži žhaviacich sviečok.
Tuba 100 ml, Bal. 12 ks
Blister 50 ml, Bal. 12 ks
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Obj. č. M-584
Obj. č. M-829

reÈaze na bicykli alebo loÏiská v automobile.
To sú niektoré z problémov, ktoré rie‰i ‰iroká
ponuka Technicqll. DeväÈ vysokokvalitn˘ch,
jednoducho pouÏiteºn˘ch lubrikantov o kapacite
100 ml v estetickom balení spolu s aplikátorom
umoÏÀujú opakované nanesenie poÏadovaného
mnoÏstva, ão ‰etrí ãas, zdravie a peniaze.
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Aerosoly
Tajomstvo skutoãnosti aerosólov˘ch produktov Technicqll tkvie, nie iba
vo vysokej kvalite lubrikaãn˘ch produktov ale aj v expanzii kvapaln˘ch
plynov. Aaerosoly Technicqll obsahujú malé mnoÏstvo tohto plynu (5 %),
ão znaãne zvy‰uje objem mazadiel. V porovnaní s ostatn˘mi aerosolmi,
ktoré ich obsahujú aÏ 50 %. Lubrikaãn˘ koncentrát, ktor˘ sa dostáva veºkou
r˘chlosÈou von. Spolu s veºmi r˘chlo prchav˘m plynom veºmi jednoducho
preniká do v‰etk˘ch mikroskopick˘ch jamiek mechanizmov, kde zabraÀuje
treniu. Vy‰‰ia cena tohto produktu je primeraná jeho kvalite a úãinnosti.

SADA NA OPRAVU BŔZD
Tento výrobok je určený na konzerváciu a renováciu malých ložísk a piestov v brzdovom
systéme, strojoch a zámkoch. Povrch ošetrený týmto lubrikantom je antistatický,
vodeodolný a má vlastnosti ochraňujúce pred koróziou a patinou. Nestárne a nemení
svoje vlastnosti pod vplyvom času. Chráni taktiež rôzne druhy gúm a gumových tesnení.

Blister 50 ml + 6 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-792

100% SILIKÓNOVÝ LUBRIKANT
Chemicky očistený a zhustený silikónový olej. Perfektne lubrikuje a chráni všetky povrchy,
napr. gumu, kožu, plast lakovaný aj chrómovaný. Chráni pred stárnutím, koróziou a patinou.
Nezameniteľný pri ochrane tesnenia automobilov v zimnom období. Dáva výrobkom
z gumy flexibilitu a predlžuje ich životnosť.

Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-778

SUCHÝ LUBRIKANT
Lubrikant slúžiaci na ochranu a lubrikáciu špeciálnych strojov a zámkov. Neobsahuje zložky
olejového maziva, nepriťahuje prach. Nestárne a nemení svoje vlastnosti pod vplyvom času.
Chráni rôzne druhy výrobkov z gumy napr. gumené tesnenia.

Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-747

TECHNICKÁ VAZELÍNA
Ochranný prostriedok na lubrikáciu vzácnych mechanizmov, napr. šijacích strojov, písacích
strojov, zámkov, pántov dverí, visiacich zámkov, náradia, športového zariadenia a podobne.
Vlastnosti umožnujú použiť ju, ako sezónnu ochranu náradia voči korózii. Technická vazelína
sa používa aj na ochranu elektických kontaktov proti korózií a vlhkosti.
Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-785

BIELY LUBRIKANT
Syntetický lubrikant obsahujúci micronizovaný prášok PTFE. Vytvorený pre prácu v extrémne
tažkých podmienkach. Odporúča sa aj ako lubrikant na gumenné porvchy. Nenahraditeľný
pri neustálom mazaní reťazí, napr.: bicyklov.

Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-761

UVOĽŇOVACÍ A MAZACÍ SPREJ MD-80
Penetračný sprej, ktorý ma čistiaco-lubrikačné vlastnosti. Nezameniteľný pri montáži,
demontáži a opravách strojov a strojných zariadení. Predstavuje 13 funkcií v jednom
výrobku. MD-80 jednoducho penetruje cez koróziu a chráni proti zalepeniu alebo
zapečeniu.

Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. M-754

LUBRIKAČNÝ SILIKÓNOVÝ OLEJ
Bezfarebný, ekologický a ľahko použiteľný. Neškodný prostriedok na konzerváciu a obnovu
takmer všetkých povrchov v domácnosti a motorizme. Univerzálny a antistatický
lubricant, chrániaci pred koróziou. Neobsahuje minerálne doplnky.
Blister 50 ml, Bal. 8 ks

Obj. č. M-419

MOLYBDÉNOVÝ LUBRIKANT
Plastický lubrikant s prísadou sulfid molybdenum (MoS2). Má vysokú priľnavosť
na povrch, na ktorý je nanesený. To ho robí nenahraditeľným pri prerezávaní závitov
a iných súčiastok pracujúcich v ťažkých prírodných podmienkach a pri veľkej záťaži.
Blister 50 ml, Bal. 8 ks

Obj. č. M-560
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âistiace preparáty
Na to, aby bolo moÏné zrealizovaÈ víziu znaãky
Technicqll u v˘robkoch pre domácnosÈ, si v˘robca
vyt˘ãil cieº vyrobiÈ skutoãné chemické preparáty,
ktoré by boli schopné ãeliÈ ‰pine. Najlep‰iu
definíciu „‰piny“ môÏeme nájsÈ v encyklopédii:
„Špina – rôzne druhy zneãistenia a neãistoty,
zniÏujúce estetické alebo funkãné vlastnosti
predmetov.“ Špinavé objekty ãasto zmenia svoju
farbu, napr. prach ztmaví farbu, ktorá je daná

BALZAM NA KOŽU
Moderný prípravok určený na ošetrenie kožených produktov, tak ako aj
produktov, ktoré sa na kožu podobajú. Ochraňuje kožu pred stárnutím, pred
stratou jej prirodzenej farby a prírodnej krásy. Tento balzám je vysoko kvalitná
kombinácia včelieho vosku, silikónu, ako aj antistatických látok a aromatických
prírodných olejov.

Blister 40 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-549

ČISTIACI PREPARÁT NA OCEĽ A SMALT
Ekologická a bezkyselinová veľmi efektívna pasta na odstránenie nánosov patiny,
odolných škvŕn, vodného kameňa, a pod., vyrobená pre produkty nerezovej
ocele, výrobkov pokrytých chrómom, niklom a smaltom, ako aj výrobky z plastu,
skla, keramiky, hliníka, mede, mosadze, bronzu. Perfektne čistí, nepoškriabe
a súčasne chráni pred vodnými sedimentami.
Blister 80 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-921

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-782

BALZAM NA PLASTY
Chemický preparát na báze včelieho a tvrdého prírodného vosku. Vyvinutý
na renováciu, ochranu a ošetrovanie výrobkov s plastickým povrchom.
Je antistatický, ekologický, neškodný a jednoducho použiteľný. Používa sa
na čistenie palubných dosiek a iných syntetických povrchov pre výrobky
použité v domácnostiach.
Blister 40 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-563

ČISTIACI PRÍPRAVOK NA SKLENENÉ
DVIERKA KRBU
Špeciálny prípravok vo forme pasty, vytvorený na čistenie sklenených dvierok
krbov, keramických platní, grilov, rúr a pod. Na rozdiel od preparátov vo forme
spreju, nanesená pasta nesteká z vertikálnych povrchov a neprodukuje škodlivé
výpary.
Blister 100 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-348

Tuba 250 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-775

PRÍPRAVOK NA VÝROBKY Z FAREBNÝCH
KOVOV
Chemický prípravok určený na čistenie, leštenie a ochranu mosadze, bronzu,
striebra, zlata. Zanechá dlho trvajúci lesk.
Blister 60 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-501

TESNIACI PRÁŠKOVÝ TMEL PRE CHLADIČE
Chemický prípravok vo forme prášku, obsahujúceho veľmi drahé časti čistého
striebra a bezpečných tesniacich materiálov (neznižujúcich efektivitu chladičov).
Vytvorený na veľmi rýchle utesnenie chladiča v automobile. Môže sa použiť spolu
s typickou chladiacou kvapalinou.
Blister 20 g, Bal. 12 ks
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Obj. č. P-495

v˘robkom. V prípade mechanick˘ch zariadení,
‰pina môÏe obmedziÈ ich funknãnosÈ, skrátiÈ
ich ÏivotnosÈ alebo ich po‰kodiÈ. Špina
sa dosÈ ãasto prejavuje vo forme prachu alebo
‰kvrny. Slovo „‰pina“ samo o sebe ‰pú‰Èa
negatívne reakcie a je spojené s nepríjemn˘m
aÏ neznesiteºn˘m zápachom, neporiadkom
a in˘m neÏiaducim efektom plynúceho ãasu, napr.
korózia, ‰krabance, vznik dutín, prasklín atì.
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NEUTRALIZÁTOR TABAKOVÉHO ZÁPACHU
Voňavé granule pre popolníky na báze éterických olejov. Neutralizuje tabakový
zápach. Nemaskuje ho.

Balzam krémového zafarbenia na plast a koÏu bol vytvoren˘, aby nahradil rôzne
chemické preparáty typu „kokpit“, ktoré sú ãasto nesprávne pouÏité a spôsobujú viac
‰kody ako úÏitku. PouÏívaním aerosolov˘ch prípravkov typu „kokpit“ si ºudia veºakrát
neuvedomujú, Ïe tieto prípravky v spreji (obyãajne silikónov˘ olej s plynom) sa nielenÏe
usadia na palubnej doske auta, ale aj na ãelnom skle a ãalúnení. Pri absorbovaní tohto
oleja ãalúnením, je takmer nemoÏné vyãistiÈ ho. Pred pouÏitím uÏ spomenut˘ch sprejov
je dôleÏité poloÏiÈ si otázku, koºko daº‰ieho ãasu strávim ãistením a odmasÈovaním,
najmä ãelného skla? Pasta neprodukuje Ïiadne v˘pary, nesteká po vertikálnom povrchu.
Proces ãistenia je úplne jednoduch˘. Staãí vytlaãiÈ malé mnoÏstvo pasty na utierku alebo
‰pongiu. Pasta je omnoho viac efektívnej‰ia ako iné produkty.

Blister 50 ml, Bal. 12 ks

Obj. č. P-836

ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
V PRÁŠKU
Odstraňovač vodného kameňa vo forme práškovej kyseliny amidosírovej je
bezpečný a veľmi jednoduchý preparát, ktorý sa rozpúšťa vo vode a reaguje
s vodným kameňom. Používa sa vo varných kanviciach, žehličkách, ohrievačoch
vody, zvlhčovačoch a pod. Dostupné aj v 25 kg baleniach pre použitie v priemysle.
Blister 40 g, Bal. 12 ks

Obj. č. P-379

ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
VO FORME TABLIET
Tablety kyseliny maleinovej sú vynikajúce pri odstraňovaní vodného kameňa
z varných kanvíc, ohrievačov vody, žehličiek, zvlhčovačov a pod. Sú bezpečné,
ekologické a veľmi jednoducho použiteľné. Dostupné aj v 25 kg baleniach pre
priemyselné účely.
Blister 4x14 g, Bal. 24 ks

Obj. č. P-044

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ELEKTRICKÉ
KONTAKTY
Zmes vysoko kvalitného rozpúšťadla vytvoreného na čistenie rôznych druhov
elektronických zariadení, ktoré obsahujú jemné umelé súčiastky. Odstraňuje
vlhkosť, nečistoty a zvyšuje tým výkon elektronických systémov. Chráni pred
patinou, koróziou a prachom.
Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. P-113

TYČINKA NA ČISTENIE ŽEHLIČKY
Chemický prípravok vo forme tyčinky, vytvorený na rýchle a efektívne čistenie
žehličiek od prilepených a pripálených tkanín.
Blister 30 g, Bal. 24 ks

Obj. č. P-488

ČISTIACA SADA
Excelentný a univerzálny prípravok vytvorený na čistenie a odmasťovanie.
Tento prípravok sa aplikuje pod vysokým tlakom.Týmto sa dostáva na najmenej
dostupné miesta, kde vyčistí všetky nečistoty, predovšetkým od rôznych
lubrikantov a mastnoty.
Blister 50 ml, Bal. 10 ks

Obj. č. P-102

EPOXIDOVÝ PRÍPRAVOK NA OPRAVU
SMALTU
Tento prípravok je výsledkom niekoľkých rokov výskumu chemického
inžinierstva, ktoré vytvorilo produkt schopný opraviť poškodený smalt
a keramiku. Tento výrobok sa používa na rýchle opravy vysokolesklých
glazúrovaných keramických povrchov, ako aj povrchov lakovaných a akrylových.
Je určený na opravy toaliet, umývadiel, sprchovacích kútov, pračiek, chladničiek,
sporákov, dlažieb a pod. Tento výrobok je odolný voči agresívnym chemickým
látkam, napr. kyselinám, rozpúšťadlám, UV radiácii, ale aj voči vysokým
teplotám od -40°C po +100°C. Počas tvrdnutia nezväčšuje svoj objem.
Blister 20 g + 4 g, Bal. 10 ks

Obj. č. P-805
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Dekoraãné
a aromatické preparáty
Zdraviu prospe‰né vlastnosti éterick˘ch olejov sú známe uÏ stároãia, ão je aj vedecky dokázané. Éterické
oleje sa nachádzajú vo v‰etk˘ch ãastiach rastlín (kvety, listy, korene, semiaãka, stopka). Niektoré rastliny
obsahujú viac neÏ jeden olej, napr. pomaranãe obsahujú jeden olej v kôre, ìaº‰í v listoch, tretí v kvetoch.
Oleje sú zmesou stoviek neobyãajne komplikovan˘ch chemick˘ch zloÏiek. Kvalitatívne a kvantitatívne
zloÏenie t˘chto olejov je tak zloÏité, Ïe je priam nemoÏné vytvoriÈ take nieão v chemick˘ch laboratóriách.
Na to, aby sme dostali jednu malú fºa‰ku lieku sú niekedy potrebné tony rastlín. Napr. na získanie
1 kg oleja z ruÏe, sú potrebné aÏ 2 tony ruÏov˘ch lupienkov. V˘robca znaãky Technicqll si vyt˘ãil jeden
z cieºov, bojovaÈ proti nepríjemnému a ‰kodlivému zápachu. Pri eliminácií nepríjemného zápachu
nemoÏno zabúdaÈ na zdravie ºudí. Preto v na‰ej ponuke nájdete iba prírodné éterické oleje. (NEO).

AROMATICKÉ DOPLNKY
NOE Technicqll – to je 100 percentný rastlinný koncentrát bez akýchkoľvek
chemických prísad vytvorených pre aromaterapiu. Aromaterapia, ako
terapeutická metóda, je známa už stáročia. Vďaka tomu zmierňuje a odstráni
veľa chorôb.
Dostupné arómy:
Ružové drievko Blister 20 ml

Obj. č. D-416

Bal. 14 ks
Muškát Blister 20 ml

Obj. č. D-423

Bal. 14 ks
Levanduľa Blister 20 ml

Obj. č. D-409

Bal. 14 ks
Pomaranč Blister 20 ml

Obj. č. D-393

Bal. 14 ks
Smrek Blister 20 ml

Obj. č. D-430

Bal. 14 ks

OSVIEŽOVAČ
Aromatický osviežovač je moderné, jednoduché a dekoratívne riešenie,
ktoré plní funkciu prírodného a zdravého osviežovača vzduchu. Slúži
na odstraňovanie zápachu alebo aj ako aromaterapia s použitím prírodných
a aromatických olejov.
Dostupné Arómy:
– Pomaranč
– Smrek
– Levanduľa
– Muškát
– Ružové drievko
Blister 18 ml, Bal. 6 ks

Obj. č. D-119

DEKORAČNÉ AROMATICKÉ VRECÚŠKO
Dekoračné aromatické vrecúško je vyrobené ručne. Obsahuje koncentrát
prírodných éterických olejov, napr. smrek, ruža, levanduľa alebo muškát.
Môžete ho venovať aj ako darček.
Súčastne spĺňa až 3 funkcie: dekoratívnu, aromatickú a liečivú. Perfektne
sa hodí do auta, spálne, obývacej izby, kúpeľni, kancelárie, na recepcie a do
nemocničných izieb. Vrecúško s levaduľou umiestnené v skrini s oblečením
dokonale vypudí všetky mole.
Obj. č. D-843
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SUPER GÉL

ka
Výnimoãná postni u
pri príleÏito
25. výroãia
nosti –
zaloÏenia spoloã
Super Gél 10 g
.
vo výhodnej cene

Super gél je vyrobený na báze etylcyanoakrylátu. Toto veľmi silné lepidlo novej
generácie spojí všetky druhy materiálov v priebehu pár sekúnd.
Blister 10 g, Bal. 20 ks

Ušetriť?
– Úsilie, čas a peniaze!
Opravy?
– Rýchle, havarijné a bez nutnosti demontáže!
Pre všetkých
– Pre profesionálov, ako aj pre amatérov!
Viac ako lepidlo
– Prvá pomoc pre váš dom, byt, záhradu a dielňu!
V každom maloobchode
– Vystavené na stojanoch v zornom poli zákazníka!
Vo vašom dosahu
– V každej domácnosti, dielni, cestovnej taške, aute!

Pri 25. výroãí zaloÏenia spoloãnosti je nám potešením prezentovaÈ
Vám nový katalóg našich produktov prostredníctvom firmy Pantherfix
na Slovensku. Veríme, Ïe naše úsilie a dlhotrvajúca skúsenosÈ utvrdí
našich zákazníkov, Ïe produkty rady Technicqll sú tej najvyššej kvality,
a pri všetkom rešpekte, sú lepšie ako ostatné produkty ponúkané inými
spoloãnosÈami. Jednoducho prezentovaný sortiment produktov s priamym
popisom kaÏdého produktu zaradeného do konkrétnej skupiny, Vám
pomôÏe vybraÈ si ten správny produkt. VybraÈ si najvhodnejší produkt
nie je jednoduchá úloha. Nestaãí len vedieÈ aký materiál lepí dané lepidlo,
ale je potrebné aj vedieÈ, aké sú parametre daného spoja. Pri výbere
správneho lepidla treba zobraÈ do úvahy nasledujúce faktory:
1. Spoj má byť elastický alebo tuhý?
2. Je spoj kĺbový alebo nekĺbový. Ohybný alebo neohybný.
3. Spoj má byť bezfarebný, neviditeľný alebo farebný, aby sa dal na neho naniesť farebný náter?
4. Aké sú vlastnosti povrchu, ktorý ideme lepiť? Je veľký, jemný alebo pórovitý?
5. Má byť spoj odolný voči vysokej alebo nízkej teplote, napr. voči snehu, horúcej vode alebo UV
žiareniu?
6. Musí byť spoj odolný voči chemickým látkam, napr. olejom, rozpúšťadlám, benzínom a kyselinám?
7. Bude spoj vystavený vibráciám?
8. Aká je kombinácia materiálov, ktoré budeme spájať?
9. Je povrch materiálov, ktoré budeme spájať krehký, a tým má sklon k poškodeniu?
10. Predmety, ktoré budeme lepiť, budú v kontakte s jedlom alebo pitnou vodou?

Informácie v tomto katalógu Vám pomôÏu nájsÈ odpovede na otázky
uvedené vyššie a tým vybraÈ správne lepidlo. Tento katalóg je dostupný
v dvoch formátoch: A4 a A5. Dúfame, Ïe naše výrobky Vám uºahãia
prácu a prinesú veºa spokojnosti. SpokojnosÈ zákazníkov pri ich
úspešných opravách patrí medzi najdôleÏitejšie ciele spoloãnosti
Nalmat a Pantherfix.
Originálne stojany a katalógy Technicqll pre podporu predaja do vašej prevádzky

Všetky informácie a odporúčania v tomto katalógu boli pripravené na základe najnovších údajov výrobcu a slúžia iba na informačné učely.
Spoločnosť neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobkov.
Pred použitím výrobkov je potrebné uistiť sa, či spĺňajú potreby zákazníka.

Dom, záhrada, kemping, auto, domácnosť

Výhradný dovozca pre Slovensko

e-mail: info@pantherfix.sk, telefón: 0903 479 044, office: Pavol Lovás, Žitná 3A , Bratislava, Slovakia

www.pantherfix.sk

