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DONAUCHEM je jeden z hlavních distributorů chemikálií
zaměřených na střední Evropu.
Skupina Donauchem je zastoupena v Polsku, České republice,
Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.
Díky dobrým znalostem a zkušenosti našich pracovníků jsme
schopni úspěšně zavádět nové produkty do našeho portfolia
a získávat pro ně nové zákazníky.
Tento úspěch je podpořen efektivním logistickým zázemím
a vybavením od manipulace s tekutými chemikáliemi, napojení
na železnici až po klimatizované sklady pro balené produkty.
Naše zařízení pro jednoduchou výrobu, míchání a plnění zvyšuje
tuto logistickou přidanou hodnotu. U produktů stavební divize,
zastoupených vlastní značkou MASTERsil je navíc velkou výhodou vlastní automatická plnící linka, umožňující pružně reagovat
na individuální požadavky zákazníků, včetně privátního designu
produktů na objednávku.

Historie společnosti v datech
1992 Založení společnosti pod názvem Urseta spol. s r.o.
- především logistika
1993 Dovoz a prodej technických chemikálií
1996 První aktivity v distribuci potravinářských aditiv
1997 Počátek budování vlastního skladového areálu na okraji
Nymburka / Zahájení prodeje tmelů zn . Dow Corning
1999 Certifikace ISO 9001
2000 Založení dceřiné společnosti Urseta Slovakia s.r.o. (100%
podíl) / Kontrakt o zastoupení s firmou Roche Vitamins & Fine
Chemicals / Kontrakt o zastoupení s firmou Nutrinova / Registrace vlastní obchodní značky MASTERSIL pro stavební chemii /
Spuštění vlastní plnící linky na kartuše
2001 Počátek spolupráce s firmou Unipektin
2004 Rozšíření spolupráce s firmou DSM Nutritional Products
(bývalé Roche...) / Prvotní jednání s firmou Donauchem Austria
          
2005 Vstup do skupiny Donauchem, změna názvu
2006 Uzavření kontraktu na distribuci s firmou Coventya
(chemikálie pro galvaniku)

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420317 070 220, fax: +420 317 070 230
GSM: +420 602 292 919, +420 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
www.donauchem.cz

2007 Kontrakt o zastoupení s firmou Cognis (stabilizátory)
/ Certifikace ISO 22000
2009 Přesídlení společnosti z Prahy do moderní nově vybudované
administrativní budovy ve vlastním areálu v průmyslové zóně
Nymburk / Změna názvu - DONAUCHEM s.r.o.

Donauchem – spolehlivý partner
Jeden z hlavních regionálních distributorů ve střední Evropě
úzce spolupracující se zákazníky a dodavateli na neustálém
zvyšování efektivnosti a přidané hodnoty na dodávaných
produktech a službách.
Bezpečnost, životní prostředí a kvalita - naše základní hodnoty.
Ve všech našich závodech a areálech je zaveden univerzální
bezpečnostní systém zaměřený na všechny záležitosti týkající
se zajištění potřebné ochrany lidí a životního prostředí.
Náš koncept kvality není jen zaměřen na dodávané produkty,
ale zahrnuje kvalitu našich činností ve všech oblastech.
Od vztahů zaměstnanců na pracovišti, vybavení pro zajištění
bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí až po úroveň
komunikace v celé společnosti.

Silikonové
tmely

Silikonové tmely

Charakteristika
Silikonové tmely jsou vysoce elastické tmely vulkanizující
vzdušnou vlhkostí. Vyznačují se velkou teplotní odolností
(od –50°C až po +315°C) a výbornou přilnavostí k řadě porézních
i neporézních podkladů (dle typu). Mají vysokou odolnost
proti povětrnostním vlivům, vodě, ÚV záření, některé také vůči
kyselinám, louhům a slabým rozpouštědlům. Silikonové tmely
nejsou přetíratelné, proto je potřeba zvolit požadovanou barvu
z nabízené barevné škály odstínů

Výhody
pružnost
vysoká přilnavost
odolnost – proti teplotám, vlhkosti, povětrnosti, plísním,
chemikáliím, …
trvanlivost – odolnost proti stárnutí, barevná stálost

Hlavní oblasti Použití
tmelení i lepení namáhaných dilatačních spár
zasklívání
lepení kovů, plastů, dřeva…

Univerzální silikon
Neutrální silikon
Sanitární silikon
Neutrální sanitární silikon
Střešní silikon
Motorový silikon „N“
Motorový silikon „A“
Duoglass
Silikon pro výrobu Euro oken a dveří
Neutrální silikon WD

Silikonové tmely
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Univerzální silikon

Neutrální silikon

Charakteristika jednosložkový acetoxy 100% silikonový tmel bez
rozpouštědel a parafínů. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí a vydává typickou
octovou vůni. Výborně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, vlhkosti,
čistícím prostředkům, praskání a blednutí. Zachovává si svoje vlastnosti
v širokém rozpětí teplot. Použití Vhodný pro tmelení a lepení při výrobě
a opravě oken, dveří, zimních zahrad, skleníků, zatékání do dopravních
prostředků a zatěsňování oken a dveří. Odolává UV záření. Barevně stálý.
Nelze přetírat! Nevhodný pro barevné kovy, porézní materiály, polyetylen
a polypropylen.

Charakteristika jednosložkový, nízkomodulový 100% silikon s neutrálním systémem vulkanizace bez zápachu. Výborná přilnavost k široké škále
podkladů, vytváří trvale pružný spoj. Odolává UV záření, je stálobarevný
s minimálním smrštěním. Nelze přetírat. Použití Vhodný pro tmelení a lepení u porézních podkladů – zdivo, beton, omítka, dřevo bez nátěrů. Vhodný
pro dilatační spáry – absorbuje velký pohyb spár, při vysokém namáhání použijte ke zvýšení přilnavosti porézních podkladů nátěr MASTERsil K-1 primer.
Lze použít také při výrobě oken a dveří, zasklívání a lepení plastů (nutno
odzkoušet). Tmel je vhodný pro barevné kovy, glazované povrchy, PVC, polyakrylát a polykarbonát. Nevhodný pro polyetylen a polypropylen

Univerzálny silikón
Charakteristika jednozložkový acetoxy 100% silikónový tmel bez
rozpúšťadiel a parafínov. Vulkanizuje vzdušnou vlhkosťou a vydáva typickú octovú vôňu. Výborne odoláva poveternostným vplyvom, starnutiu,
vlhkosti, čistiacim prostriedkom, praskaniu a vyblednutiu. Zachováva si
svoje vlastnosti v širokom rozpätí teplôt. Použitie Vhodný na tmelenie
a lepenie pri výrobe a oprave okien, dverí, zimných záhrad, skleníkov, zatekanie do dopravných prostriedkov a utesňovanie okien a dverí. Odoláva
UV žiareniu. Farebne stály. Nemožno pretierať! Nevhodný pre farebné
kovy, porézne materiály, polyetylén a polypropylén.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,03 g/ml
8 min.
3 mm / 24 hod.
0,43 MPa
0,55 MPa
450 %
23 ShA
25 %
< 4%
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
Do +30°C
27 měsíců
+

+
+

+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
čirý
bílý
šedý
hnědý
černý

Neutrálny silikón
Charakteristika jednozložkový, nízkomodulový 100% silikón s neutrálnym systémom vulkanizácie, bez zápachu. Výborná priľnavosť k širokej
škále podkladov, vytvára trvalo pružný spoj. Odoláva UV žiareniu, je farebne stály s minimálnym zmrštením. Nedá sa pretierať. Použitie Vhodný
na tmelenie a lepenie u pórovitých podkladov – murivo, betón, omietka,
drevo bez náterov. Vhodný pre dilatačné škáry – absorbuje veľký pohyb
škár, pri vysokom namáhaní použite na zvýšenie priľnavosti pórovitých
podkladov náter MASTERsil K-1 primer. Možno použiť aj pri výrobe okien
a dverí, zasklievanie a lepenie plastov (potrebné odskúšať). Tmel je vhodný
pre farebné kovy, glazované povrchy, PVC, polyakrylát a polykarbonát.
Nevhodný pre polyetylén a polypropylén.
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,03 g/ml bílá a čirá
1,30 g/ml barvy
10 min. barvy; 28 min. ostat.
2 mm / 24 hod.
0,42 MPa
0,53 MPa
530 %
25 ShA
25 %
< 4%
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
Do +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
čirý
bílý
šedý
hnědý
černý
krystal

Neutrální sanitární
silikon

Charakteristika jednosložkový acetátový 100% silikonový tmel s protiplísňovou přísadou, bez rozpouštědel a parafínů. Vulkanizuje vzdušnou
vlhkostí a vytváří typickou octovou vůni. Odolává UV záření, má minimální
smrštění, je barevně stálý, nelze přetírat. Použití Vhodný zejména pro
sanitární a kuchyňské použití, nádrže, myčky aut, výrobu oken a dveří…
s požadavky na vysokou životnost, odolnost proti plísním, vysoké vlhkosti,
střídání teplot a časté používání čistících prostředků. Nevhodný pro barevné kovy, mramor, PE, PP.

Charakteristika jednosložkový neutrální 100% silikonový tmel s protiplísňovými fungicidy. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí bez zápachu a vytváří
trvale pružný spoj. Odolává UV záření, je stálobarevný, s minimálním smrštěním. Nelze přetírat. Použití Vhodný pro tmelení, lepení a dotěsňování
při montáži akrylátových van, sprchových koutů, umyvadel, WC, obkladů
a bazénů. Neutrální systém reakce zaručuje dlouhodobou přilnavost na
porézní i neporézní povrchy a jejich kombinace, např. plasty, keramika,
kovy, zdivo, omítka, beton, nezpůsobuje oxidaci kovů. Díky nezávadnosti
a certifikátu pro styk s potravinami a pitnou vodou je vhodný pro použití v potravinářství a zdravotnictví

Sanitárny silikón
Charakteristika jednozložkový acetátový 100% silikónový tmel s protiplesňovou prísadou, bez rozpúšťadiel a parafínov. Vulkanizuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára typickú octovú vôňu. Odoláva UV žiareniu, má
minimálne zmrštenie, je farebne stály, nedá sa pretierať. Použitie Vhodný
najmä pre sanitárne a kuchynské použitie, nádrže, umývačky áut, výrobu
okien a dverí… s požiadavkami na vysokú životnosť, odolnosť proti
plesniam, vysokej vlhkosti, striedaniu teplôt a časté používanie čistiacich
prostriedkov. Nevhodný pre farebné kovy, mramor, PE, PP.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,03 g/ml
8 min.
3 mm / 24 hod.
0,43 MPa
0,55 MPa
450 %
23 ShA
25 %
< 4%
+5 až +40°C
–50 až +150°C
ano
Do 30°C
27 měsíců

Standardní
odstíny:
čirý
bílý
šedý
bahama
manhatan
hnědý
černý

+

+
+

+
Ano
60 / 315 ml

Silikonové tmely

Sanitární silikon

Neutrálny sanitárny silikón
Charakteristika jednozložkový neutrálny 100% silikónový tmel s protiplesňovými fungicídy. Vulkanizuje vzdušnou vlhkosťou, bez zápachu a vytvára trvalo pružný spoj. Odoláva UV žiareniu, je farebne stály, s minimálnym zmrštením. Nedá sa pretierať. Použitie Vhodný na tmelenie, lepenie
a dotesnenie pri montáži akrylátových van, sprchových kútov, umývadiel,
WC, obkladov a bazénov. Neutrálny systém reakcie zaručuje dlhodobú
priľnavosť na pórovité aj neporézne povrchy a ich kombinácie, napr. plasty,
keramika, kovy, murivo, omietka, betón, nespôsobuje oxidáciu kovov. Vďaka nezávadnosti a atestu pre styk s potravinami a pitnou vodou je vhodný
pre Použitie v potravinárstve a zdravotníctve.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,05 g/ml čirý, 1,25 g/ml bílý
18 min.
3 mm / 24 hod.
0,42 MPa
1,00 MPa
600 %
25 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +180°C
Ano
Do +25°C
18 měsíců

Standardní
odstíny:
čirý
bílý

+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml
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Střešní silikon

Motorový silikon
„N“

Charakteristika jednosložkový, 100% silikon bez rozpouštědel a parafínů, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí bez zápachu. Výborná přilnavost
k porézním i neporézním podkladů, vytváří trvale pružný spoj. Odolává UV
záření, je stálobarevný s minimálním smrštěním. Nelze přetírat.
Použití vhodný pro tmelení a lepení střešního oplechování, okapů vč.
barevných kovů, utěsňování průchodů, napojení střešních krytin, parapetů, střešních fólií (doporučujeme odzkoušet). Nevhodný pro polyetylen
a polypropylen.

Charakteristika jednosložkový 100% silikon s neutrálním systémem vulkanizace, bez zápachu. Odolává vysokým teplotám, UV záření, ozonu, vodě, ropným produktům a slabým roztokům kyselin a rozpouštědel. Je stálobarevný
s minimálním smrštěním, vhodný i pro barevné kovy. Nelze přetírat. Použití Je
určen pro lepení a těsnění v kovo – a autoprůmyslu – např. těsnění olejových
vany, převodovek, rozvodů, víka ventilů, vodních čerpadel, horkovzdušné
rozvody, sušičky, apod.. V případě požadavku na vytvoření rozebíratelného
těsnění je nutné jednu, případně obě těsněné plochy, před nanesením tmelu
odseparovat (např. folií, voskovým nátěrem, jarem, tekutým mýdlem, apod.)
a takto připravený spoj spojit na cca 70 % síly a po 24 hodinách dotáhnout.

Strešný silikón
Charakteristika jednozložkový, 100% silikón bez rozpúšťadiel a parafínov, vulkanizuje vzdušnou vlhkosťou bez zápachu. Výborná priľnavosť
k poréznym aj neporézním podkladom, vytvára trvalo pružný spoj. Odoláva UV žiareniu, je svetlostály s minimálnym zmrštením. Nedá sa pretierať.
Použitie vhodný pre tmelenie a lepenie strešného oplechovania, odkvapov vč. farebných kovov, utesňovanie priechodov, napojenie strešných
krytín, parapetov, strešných fólií (doporučujeme odskúšať). Nevhodný pre
polyetylén a polypropylén.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
28 min.
2 mm / 24 hod.
0,42 MPa
0,53 MPa
500 %
25 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
Do +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml

Standardní
odstíny:
červenohnědý
černý

Motorový silikón N
Charakteristika jednozložkový 100% silikón s neutrálnym systémom
vulkanizácie, bez zápachu. Odoláva vysokým teplotám, UV žiareniu,
ozónu, vode, ropným produktom a slabým roztokom kyselín a rozpúšťadiel. Je stálofarebný s minimálnym zmrštením, vhodný aj pre farebné
kovy. Nedá sa pretierať. Použitie Je určený na lepenie a tesnenie v kovo–
a autopriemyslu – napr. tesnenie olejových ván, prevodoviek, rozvodov,
vieka ventilov, vodných čerpadiel, teplovzdušné rozvody, sušičky, apod.
V prípade požiadavky na vytvorenie rozebíratelného tesnenia je potrebné
jednu, prípadne obe tesniace plochy, pred nanesením tmelu separovať
(napr. fóliou, voskovým náterom, jarou, tekutým mydlom, apod) a takto
pripravený spoj spojiť na cca 70 % sily a po 24 hodinách dotiahnuť.
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
22 min.
2 mm / 24 hod.
0,40 MPa
0,70 MPa
350 %
35 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +305°C;
Ano
Do +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
60 / 315 ml

Standardní
odstíny:
červenohnědý
šedý

Duoglass

Charakteristika jednosložkový 100% acetátový silikon, při vulkanizaci
s octovou vůní. Odolává vysokým teplotám, UV záření, ozonu, vodě, ropným
produktům a slabým roztokům kyselin a rozpouštědel. Je stálobarevný s minimálním smrštěním. Nelze přetírat. Použití Je určen pro lepení a těsnění
v kovo – a autoprůmyslu – např. těsnění olejových van, převodovek, rozvodů, víka ventilů, vodních čerpadel, horkovzdušné rozvody, sušičky, apod.
V případě požadavku na vytvoření rozebíratelného těsnění je nutné jednu,
případně obě těsněné plochy, před nanesením tmelu odseparovat (např.
folií, voskovým nátěrem, jarem, tekutým mýdlem, apod.) a takto připravený
spoj spojit na cca 70 % síly a po 24 hodinách dotáhnout.

Charakteristika MASTERsil® – Duoglass je jednosložkový 100% silikonový tmel s neutrální reakcí, v průběhu vysychání bez zápachu. Tmel
vykazuje minimální smrštění, výborně přilne na materiály používané pro
výrobu termoizolačních dvou – či víceskel. Odolává UV záření, nestárne,
odolává povětrnostním vlivům. Použití MASTERsil® – Duoglass je určen
pro tmelení a lepení zejména při výrobě termoizolačních skel.

Motorový silikón A
Charakteristika jednozložkový 100% acetátový silikón, pri vulkanizácii
s octovou voňou. Odoláva vysokým teplotám, UV žiareniu, ozónu, vode, ropným produktom a slabým roztokom kyselín a rozpúšťadiel. Je stálofarebný
s minimálnym zmrštením. Nedá sa pretierať. Použitie Je určený na lepenie
a tesnenie v kovo– a autopriemyslu – napr tesnenie olejových ván, prevodoviek, rozvodov, vieka ventilov, vodných čerpadiel, teplovzdušné rozvody,
sušičky, apod. V prípade požiadavky na vytvorenie rozebíratelného tesnenia
je potrebné jednu, prípadne obe tesniace plochy, pred nanesením tmelu
separovať (napr. fóliou, voskovým náterom, jarou, tekutým mydlom, apod)
a takto pripravený spoj spojiť na cca 70 % sily a po 24 hodinách dotiahnuť.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,12 g/ml
10 minut
2,5 mm / 24 hod
0,40 MPa
0,80 MPa
370 %
32 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +305°C
ano
do +30°C
24 měsíců
+

+
+

+
ano
315 ml

Standardní
odstíny:
červený

Duoglass
Charakteristika MASTERsil® – Duoglass je jednozložkový 100% silikónový tmel s neutrálnou reakciou, v priebehu vysychaniu bez zápachu. Tmel
vykazuje minimálne zmrštenie, výborne priľne na materiály používané na
výrobu termoizolačných dvoch– či víceskel. Odoláva UV žiareniu, nestarne,
odoláva poveternostným vplyvom. Použitie MASTERsil® – Duoglass je
určený pre tmelenie a lepenie najmä pri výrobe termoizolačných skiel.

Standardní
odstíny:
černý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Silikonové tmely

Motorový silikon
„A“

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
5 – 10 min.
4 mm / 24 hod.
0,2 – 0,3 MPa
1,40 MPa
400 %
18 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +180°C
Ano
+5 až – 30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
Hadice 600 ml
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Silikon pro výrobu
Euro oken a dveří

Neutrální silikon
WD

Charakteristika jednosložkový, nízkomodulový 100% silikon s neutrálním systémem vulkanizace bez zápachu. Odolává UV záření, výkyvům
teplot, vodě, má minimální smrštění v čase, je stálobarevný – nežloutne.
Nelze přetírat. Použití pro profesionální tmelení a lepení při výrobě EURO
oken, oken a dveří z plastu a hliníku, výrobě zimních zahrad, skleníků,
polykarbonátu apod. Má výbornou adhezi také k porézním materiálům –
beton, omítka, zdivo. Nenarušuje barevné kovy, vytváří trvale pružný spoj.
Je nevhodný pro teflon, polyetylen a polypropylen.

Charakteristika MASTERsil® – Neutrální silikon WD je jednosložkový
100% neutrální silikonový tmel s rychlou vulkanizací, tmel odolává UV záření, je téměř bez zápachu, s neutrálním oximovým systémem vulkanizace
a dobrou přilnavostí bez podkladového nátěru k široké škále povrchů.
Použití MASTERsil® – Neutrální silikon WD je určený k zasklívání dřevěných, hliníkových a plastových oken, vhodný pro těsnění dilatujících spojů,
opláštění budov a spár s vysokým pohybem.

Silikón na výrobu EURO okien
Charakteristika jednozložkový, nízkomodulový 100% silikón s neutrálnym systémom vulkanizácie bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, výkyvom
teplôt, vode, má minimálne zmrštenie v čase, je svetlostály – nežltne. Nedá
sa pretierať. Použitie pre profesionálne tmelenie a lepenie pri výrobe
EURO okien, okien a dverí z plastu a hliníka, výrobe zimných záhrad,
skleníkov, polykarbonátu apod Má výbornú adhéziu aj k poréznym materiálom – betón, omietka, murivo. Nenarušuje farebné kovy, vytvára trvalo
pružný spoj. Je nevhodný pre teflón, polyetylén a polypropylén.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,03 g/ml
28 min.
2 mm / 24 hod.
0,45 MPa
0,55 MPa
500 %
25 ShA
25 %
< 2,5 %
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
+5 až +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml

Standardní
odstíny:
čirý

Neutrálny silikón WD
Charakteristika MASTERsil® – Neutrálny silikón WD je jednozložkový
100% neutrálny silikónový tmel s rýchlou vulkanizáciou, tmel odoláva
UV žiareniu, je takmer bez zápachu, s neutrálnym oximovým systémom
vulkanizácie a dobrou priľnavosťou bez podkladového náteru k širokej
škále povrchov. Použitie MASTERsil® – Neutrálny silikón WD je určený na
zasklievanie drevených, hliníkových a plastových okien, vhodný pre tesnenie dilatujúcich spojov, opláštenie budov a špár s vysokým pohybom.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,03 g/ml
28 min.
2 mm / 24 hod.
0,45 MPa
0,55 MPa
500 %
25 ShA
25 %
< 2,5 %
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
+5 až +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
600 ml

Standardní
odstíny:
čirý
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Silikonové tmely

Silikonové
kaučuky

Silikonové kaučuky

Charakteristika
Silikonové kaučuky jsou tekuté vysokoviskózní směsi, které
přidáním katalyzátoru vytváří houževnatou pružnou pryž
odolnou proti roztržení (odolnost dle typu). Kaučuky výborně
zatékají a nemají adhezi k většině materiálů, proto se používají
pro zalévání a k výrobě pružných forem na odlévání.

Výhody
pružnost
vysoké zatékání
teplotní odolnost
trvanlivost – odolnost proti přetržení

Hlavní oblasti Použití
pružné formy pro odlitky – od tvrdších, jednodušších forem
– štukatérství, restaurátorství (kaučuk „22“) po velmi odolné
jemné odlitky – modelářství (kaučuk „83“)
jako zalévací hmota pro elektroprůmysl
pružné, rozebíratelné těsnění na míru

Silikonový kaučuk „22“
Silikonový kaučuk „33“
Silikonový kaučuk „83“
Katalyzátor 22, 33 a 83

Silikonové kaučuky

Silikonový kaučuk
„22“

Silikonový kaučuk
„33“

Charakteristika Tekutý dvousložkový silikonový kaučuk, přidáním
katalyzátoru tuhnoucí do silikonové pryže. Je určen zejména pro výrobu
pružných forem pro jednodušší odlitky – např. svíčky a sádrové odlitky.
Také jej lze použít jako rozebíratelné těsnění nebo pružné vyplnění prostoru a dutin.

Charakteristika Tekutý dvousložkový silikonový kaučuk, přidáním katalyzátoru tuhnoucí do silikonové pryže. Je určen zejména pro výrobu pružných forem pro jednodušší odlitky – např. svíčky a sádrové odlitky. Také
jej lze použít jako rozebíratelné těsnění nebo pružné vyplnění prostoru
a dutin. Má vyšší odolnost prot roztrhnutí a dlouhou dobu zpracování.

Silikónový kaučuk „22“

Silikónový kaučuk „33“

Charakteristika Tekutý dvojzložkový silikónový kaučuk, pridaním katalyzátora tuhnúci do silikónovej pryže. Určený hlavne na výrobu pružných
foriem na jednoduchšie odlaitky – napr. sviečky a sadrové odlaitky. Možné
tiež použiť jako rozoberateľné tesnenie alebo pružné vyplnenie priestorov
a dutín.

Charakteristika Tekutý dvojzložkový silikónový kaučuk, pridaním katalyzátora tuhnúci do silikónovej pryže. Určený najmä na výrobu pružných
foriem na náročnejšie odliatky. Možné tiež použiť ako rozoberateľné
tesnenie alebo pružné vyplnenie priestorov a dutín. Vyššia odolnosť voči
roztrhnutiu, dlhá doba spracovania.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Odolnost proti roztržení
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Množství katalyzátoru
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
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Sádra
Vosk
Pískovcová směs
Keramická hlína
Polyester
Polyuretan
Epoxid
Nízkotající kovy
Balení

Stékavá pasta
1,20 g/ml
5 – 60 min.
24 hod.
< 5 kN
2,00
80 %
60 ShA
2 – 5%
0,6 %
+5 až +40°C
–50 až +180°C
Ano
+30°C
Neomezeně
kat. 12 měsíců
Odlévací materiály
+
+
+
+

+
1 / 5 / 10 kg

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Odolnost proti roztržení
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Množství katalyzátoru
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Sádra
Vosk
Pískovcová směs
Keramická hlína
Polyester
Polyuretan
Epoxid
Nízkotající kovy
Balení

Stékavá pasta
1,20 g/ml
90 – 120 min.
24 hod.
< 7 kN
2,10
360 %
13 ShA
5%
0,25 %
+5 až +40°C
–50 až +180°C
Ano
+30°C
Neomezeně
kat. 12 měsíců
Odlévací materiály
+
+
+
+
+
+
+
+
1 / 5 / 10 kg

Katalyzátor
22,33 a 83

Charakteristika Tekutý dvousložkový silikonový kaučuk, přidáním
katalyzátoru tuhnoucí do silikonové pryže. Je určen zejména pro výrobu
pružných forem pro extrémně náročné odlitky. Také jej lze použít jako
rozebíratelné těsnění nebo pružné vyplnění prostoru a dutin. Je extrémně
odolný proti roztržení. Má dlouhou dobu zpracování.

Charakteristika Speciální katalyzační činidlo pro Silikonový kaučuk.
Po vmíchání proběhne vulkanizace v celé hmotě namíchané směsi. Čas
vulkanizace se dá ovlivnit množstvím přidaného Katalyzátoru. Aplikační
teplota: 0°C až +35°C. Teplotní odolnost: – 50°C až +180°C.

Silikónový kaučuk „83“
Charakteristika Tekutý dvojzložkový silikónový kaučuk, pridaním katalyzátora tuhnúci do silikónovej pryže. Určený najmä na výrobu pružných
foriem na extrémne náročné odliatky. Je možné ho použiť ako rozoberateľné tesnenie alebo pružné vyplnenie priestorov a dutín. Extrémna
odolnosť voči roztrhnutiu, dlhá doba spracovania.

Katalyzátor „22“ – speciální katalyzační činidlo pro Silikonový
kaučuk „22“. Dávkování 2 % na hmotnost kaučuku.
Katalyzátor „33“ – speciální katalyzační činidlo pro Silikonový
kaučuk „33“. Dávkování 5 % na hmotnost kaučuku.
Katalyzátor „83“ – speciální katalyzační činidlo pro Silikonový
kaučuk „83“. Dávkování 5 % na hmotnost kaučuku.

Katalyzátor „22“, „33“, „83“
Charakteristika Špeciálna katalyzačný činidlo pre Silikónový kaučuk.
Po označkovanú prebehne vulkanizácie v celej hmote namiešanej zmesi.
Čas vulkanizácie sa dá ovplyvniť množstvom pridaného katalyzátora. Aplikačná teplota: 0°C až +35°C. Teplotná odolnosť: – 50°C až +180°C.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Odolnost proti roztržení
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Množství katalyzátoru
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Sádra
Vosk
Pískovcová směs
Keramická hlína
Polyester
Polyuretan
Epoxid
Nízkotající kovy
Balení

Stékavá pasta
1,15 g/ml
90 – 120 min.
24 hod.
< 22 kN
3,50
600 %
13 ShA
5%
0,25 %
+5 až +40°C
–50 až +180°C
Ano
+30°C
Neomezeně
kat. 12 měsíců
Odlévací materiály
+
+
+
+
+
+
+
+
1 / 5 / 10 kg

Silikonové kaučuky

Silikonový kaučuk
„83“

Katalyzátor „22“ – špeciálny katalyzačný činidlo pre Silikónový
kaučuk „22“. Dávkovanie 2 % na hmotnosť kaučuku.
Katalyzátor „33“ – špeciálny katalyzačný činidlo pre Silikónový
kaučuk „33“. Dávkovanie 5 % na hmotnosť kaučuku.
Katalyzátor „83“ – špeciálny katalyzačný činidlo pre Silikónový
kaučuk „83“. Dávkovanie 5 % na hmotnosť kaučuku.
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Akrylové
a
vodou
ředitelné
tmely

Akrylové a vodou ředitelné tmely
Charakteristika
Akrylové tmely jsou vysoce elastické, vodou ředitelné tmely
s dobrou přilnavostí k většině porézních stavebních materiálů.
Díky vysoké pružnosti a odolnosti dobře vyrovnávají dilatace
a odolávají povětrnostním vlivům. Dobrá přetíratelnost
umožňuje následné finální povrchové úpravy a neklade nároky
na širokou barevnou škálu výrobků.

Výhody
pružnost
minimální sesychání
přetíratelnost
odolnost proti povětrnosti, vodě a ÚV záření
dobrá přilnavost na porézní podklady

Hlavní oblasti Použití
tmelení spár, rohů a přechodů jak v interiéru, tak exteriéru
(dle typu)
opravy prasklin a estetických vad
těsnění dilatačních spár budov, vzduchotechniky, rozvodů
a konstrukčních dílů
úpravy stavebních povrchů
lepení obkladů, dekorací, …

Akrylový tmel
Venkovní akrylový tmel
Šlehaný akrylový tmel
Silikon-akrylový tmel
Štukový akrylový tmel
Finální tmel Gold Bond

Akrylový tmel

Venkovní akrylový
tmel

Charakteristika jednosložkový vodou ředitelný tmel na bázi akrylátové disperze, při vysychání bez zápachu. Použití vhodný pro spárování
při montáži sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem a rámy oken a dveří,
vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěsňování při montáži vzduchotechniky, pružné spárování s možností přetření v autoprůmyslu (podklady
z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetíratelný běžnými
nátěry (po dokonalém vyschnutí). Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí.

Charakteristika jednosložkový vodou ředitelný tmel na bázi akrylátové
disperze, při vysychání bez zápachu. Vyznačuje se vysokou elasticitou,
odolává povětrnostním vlivům a UV záření, je přetíratelný po vyschnutí.
Použití tmel je určen zejména pro těsnění dilatačních spár a opravy
prasklin stavebních objektů včetně panelových s pohybem spár až do
12,5 %. Tmel má výbornou přilnavost jak na porézní stavební materiály
(panely, zdivo, omítka, štuk, … ) tak i na hladké povrchy (natřené kovy
a dřevo, dřevotříska, některé plasty, … ). Je vhodný také pro více namáhané spáry v interiéru.

Akrylové a vodou ředitelné tmely

Akrytový tmel
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Charakteristika jednozložkový vodou riediteľný tmel na báze akrylátovej disperzie, při vysychaní bez zápachu. Použitie vhodný na škárovanie pri montáži sádrokartónu, na škáry medzi múrivom a rámami okien
a dverí, vhodný na opravy prasklín v omietkach, dotesňovanie pri montáži
vzduchotechniky, pružné škárovanie s možnosťou pretretia v autopriemysle (podklady z kovov musia byť opatrené náterom). Veľmi dobre pretierateľný bežnými nátermi (po dokonalom vyschnutí). Vykazuje odolnosť voči
UV žiareniu, vykazuje minimálne zoschnutie.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,65 g/ml
20 min.
2,5 mm / 24 hod.
0,60 MPa
0,32 MPa
350 %
40 ShA
7,5 %
< 5%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
0°C až +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+

+
Ano
315 / 600 ml, 5 kg / 25 kg

Standardní
odstíny:
bílý
šedý
hnědý

Vonkajší akrylový tmel
Charakteristika jednozložkový vodou riediteľný tmel na báze akrylátovej disperzie, při vysychaní bez zápachu. Vyznačuje sa vysokou elasticitou,
odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu, je pretierateľný po
vyschnutí. Použitie tmel je určený najmä pre tesnenie dilatačných špár
a opravy prasklín stavebných objektov vrátane panelových s pohybom
škár až do 12,5 %. Tmel má výbornú priľnavosť ako na porézne stavebné
materiály (panely, murivo, omietka, štuk, …) tak aj na hladké povrchy
(natreté kovy a drevo, drevotrieska, niektoré plasty, …). Je vhodný aj pre
viac namáhané škáry v interiéri.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,72 g/ml
15 min.
1 – 1,5 mm / 24 hod.
0,28 MPa
0,50 MPa
400 %
35 ShA
12,5 %
4%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+

+
Ano
315 / 600 ml, 5 / 10 kg

Standardní
odstíny:
bílý
šedý

Šlehaný
akrylový tmel

Silikon-akrylový
tmel

Charakteristika jednosložkový, bílý, našlehaný, disperzní tmel. Při
vysychání bez zápachu, s minimálním smrštěním a výbornou přilnavostí
na porézní materiály. Použití vhodný pro snadné a rychlé vyplňování
dutin, prasklin v omítkách, zdivu, panelech, sádrokartonu, dřevu a jiných
porézních materiálech.

Charakteristika jednosložkový hybridní tmel na bázi akrylátové disperze se
silikonovým polymerem a protiplísňovou přísadou, v průběhu vytvrzování bez
zápachu. Transparentní varianta má po vytlačení bílou barvu, vysycháním tmel
zprůsvitní. Tmel odolává UV záření, po dokonalém vyschnutí je přetíratelný (slučitelnost konkrétního nátěru doporučujeme odzkoušet). Použití tmel je vhodný
pro lepení a těsnění pěnového polystyrenu, dřevěných lišt a obložení, některých
plastových lišt, obkladů, panelů, umakartu, minerální vlny, koberců a dalších
savých i nesavých materiálů. Tmel v bílém provedení lze použít pro spárování
a lepení v sanitárním prostředí. Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyetylenu, akrylového skla. Při lepení těžších předmětů je fixujte po dobu 12 hodin.

Charakteristika jednozložkový, biely, našľahaný, disperzný tmel. Pri
vysychaniu bez zápachu, s minimálnym zmrštením a výbornou priľnavosťou na porézne materiály. Použitie vhodný pre jednoduché a rýchle
vypĺňanie dutín, prasklín v omietkach, murive, paneloch, sadrokartónu,
drevu a iných pórovitých materiáloch.

Silikon-akrylový tmel
Charakteristika jednozložkový hybridný tmel na báze akrylátovej
disperzie so silikónovým polymérom a protiplesňovou prísadou, v priebehu
vytvrdzovania bez zápachu. Transparentná varianta má po vytlačení bielu
farbu, vysychaním tmel spriesvitnie. Tmel odoláva UV žiareniu, po dokonalom
vyschnutí je pretierateľný (zlučiteľnosť konkrétneho náteru doporučujeme
odskúšať). Použitie tmel je vhodný pre lepenie a tesnenie penového polystyrénu, drevených líšt a obloženia, niektorých plastových líšt, obkladov, panelov,
umakartu, minerálnej vlny, kobercov a ďalších savých aj nesavých materiálov.
Tmel v bielom prevedení možno použiť na škárovanie a lepenie v sanitárnom
prostredí. Nevhodné na lepenie polypropylénu, polyetylénu, akrylového skla.
Pri lepenie ťažších predmetov je fixujte po dobu 12 hodin.

Standardní
odstíny:
bílý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Balení

Nestékavá pasta
0,85 g/ml
20 min.
Vysychání 120 min.
1%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
18 měsíců

+
+

250 / 500 / 1000 ml

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,05 g/ml čirá, 1,30 g/ml bílá
22 min.
2,0 mm / 24 hod
0,25 MPa
0,30 čirá, 0,38 bílá
300 % čirá, 130 % bílá
46 ShA
12,5 %
4%
+5 až +40°C
–30 až +100°C
Ano
0°C až +25°C
24 měsíců

Standardní
odstíny:
čirý
bílý

Akrylové a vodou ředitelné tmely

Šlehaný akrylový tmel

+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml
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Štukový akrylový
tmel

Finální tmel
Gold Bond

Charakteristika jednosložkový, vodou ředitelný tmel na bázi akrylátové
disperze, při vysychání bez zápachu. Tmel obsahuje hrubší plniva imitující
strukturu štukové omítky. Použití vhodný pro spárování a opravy prasklin
štukových omítek v interiéru i exteriéru. Odolává UV záření, vodě a mrazu,
vykazuje minimální seschnutí.Tmel je po vyschnutí dobře přetíratelný většinou nátěrů, u některých pastelových odstínů doporučujeme odzkoušet
slučitelnost tmelu s nátěrem.

Charakteristika jednosložkový, bílý tmel na bázi akrylátové disperze
s minerálními plnivy, připravený k okamžitému použití. Má výbornou
roztíratelnost a pojivost. Je odolný vůči trhlinám a snadno brousitelný,
přetíratelný. Použití vhodný pro vnitřní tmelení sádrokartonových desek
i betonových podkladů. Pro překrytí vrutů a rohových lišt, spojů a trhlin
v podkladu a pro finální, velmi hladké vrchní vrstvy s výbornou roztíratelností a brousitelností.

Štukový akrylový tmel

Finálny tmel GOLD BOND

Charakteristika jednozložkový, vodou riediteľný tmel na báze akrylátovej disperzie, pri vysychaniu bez zápachu. Tmel obsahuje hrubší plnivá
imitujúce štruktúru štukové omietky. Použitie vhodný pre škárovanie
a opravy prasklín štukových omietok v interiéri aj exteriéri. Odoláva
UV žiareniu, vode a mrazu, vykazuje minimálne zoschnutie.Tmel je po
vyschnutí dobre pretierateľný väčšinou náterov, u niektorých pastelových
odtieňov doporučujeme odskúšať kompatibilitu tmelu s náterom

Charakteristika jednozložkový, biely tmel na báze akrylátovej disperzie
s minerálnymi plnivami, pripravený na okamžité použitie. Má výbornú
roztierateľnosť a priľnavosť. Je odolný voči trhlinám a ľahko brúsiteľný,
pretierateľný. Použitie vhodný pre vnútorné tmelenie sadrokartónových
dosiek i betónových podkladov. Pre prekrytie skrutiek a rohových líšt, spojov a trhlín v podklade a pre finálne, veľmi hladké vrchné vrstvy s výbornou roztierateľnosťou a brúsiteľnosťou.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,80 g/ml
20 min.
1,5 mm / 24 hod.
0,50 MPa
0,25 MPa
300 %
45 ShA
7,5 %
< 5%
+5 až +40°C
–25 až +80°C
Ano
+5°C až 30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml

Standardní
odstíny:
bílý

Standardní
odstíny:
bílý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,56 g/ml
20 minut
3 – 4 hodny

< 1%
+7 až +40 C
–20 až +80C
ano
+5 až +40C
9 měsíců

+ (do 5 % vlhkosti)
+

5,5 / 15 / 28 kg
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Akrylové a vodou ředitelné tmely

Speciální
tmely

Charakteristika
Tmely této skupiny představují širokou škálu typů, od vodou
ředitelných akrylových tmelů, přes plastické – butylové tmely,
bitumenové – střešní tmely, rozpouštědlové tmely (lepící a tekutý
těsnící tmel) funkční za mrazu i ve vlhkém prostředí, až po typický sklenářský tmel pro zasklívání.

Speciální tmely
Výhody
funkční i v náročných specifických podmínkách
vynikající technické parametry ve své třídě
přímé řešení konkrétních aplikací

Hlavní oblasti Použití
dokončovací a opravné podlahářské práce
výplně dilatačních spár budov
montáž a opravy topenišť
lepení a izolace střešních šindelů
dotěsňování a rozebíratelné spoje potrubí
opravy tvrdých materiálů – např. kovové potrubí
těsnění karosérií
lepení mastných plastů
těsnění prasklin za vlhka i mrazu

Parketový tmel brousitelný
Parketový tmel pružný
Butylový tmel
Kamnářský tmel
Střešní tmel
Trvale plastický tmel
Tmel pro rychlé opravy
Pružný karosářský tmel
Lepící tmel
Tekutý těsnící tmel
Sklenářský tmel

Speciální tmely
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Parketový tmel
brousitelný

Parketový tmel
pružný

Charakteristika jednosložkový tmel na bázi polyakrylátu bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, po vytvrdnutí je přetíratelný (slučitelnost s nátěrem doporučujeme odzkoušet).
Použití vhodný pro tmelení spojů, spár a prasklin u parketových, dřevěných a laminátových podlah a lišt, pro spárování dřevěného obložení, pro
spáry zeď – podlaha, zabrání vnikání prachu a vody do spár. Po vytvrzení je
možné tmel brousit do finální podoby.

Charakteristika jednosložkový tmel na bázi polyakrylátu bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, po vytvrdnutí je přetíratelný (slučitelnost s nátěrem doporučujeme odzkoušet).
Použití vhodný pro tmelení dilatujících spojů a prasklin u parketových,
dřevěných a laminátových podlah a lišt, pro spárování dřevěného obložení, pro spáry zeď – podlaha, zabrání vnikání prachu a vody do spár.

Parketový tmel brúsiteľný
Charakteristika jednozložkový tmel na báze polyakrylátu bez rozpúšťadiel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel odoláva UV žiareniu, po
vytvrdnutí je pretierateľný (zlučiteľnosť s náterom doporučujeme odskúšať). Použitie vhodný pre tmelenie spojov, škár a prasklín pri parketových,
drevených a laminátových podlahách a líšt, pre spárovanie dreveného
obloženia, pre škáry stena – podlaha, zabráni vnikaniu prachu a vody do
škár. Po vytvrdnutí je možné tmel brúsiť do finálnej podoby.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,65 g/ml
20 min.
3 mm / 24 hod.
0,55 MPa
0,30 MPa
50 ShA
< 2%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
0°C až +25°C
24 měsíců

+
+
+
+

+
315 ml

Standardní
odstíny:
smrk
buk
dub
třešeň
mahagon

Parketový tmel pružný
Charakteristika jednozložkový tmel na báze polyakrylátu bez rozpúšťadiel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel odoláva UV žiareniu,
po vytvrdnutí je pretierateľný (zlučiteľnosť s náterom doporučujeme
odskúšať). Použitie vhodný pre tmelenie dilatujúcich spojov a prasklín pri
parketových, drevených a laminátových podlahách a líšt, pre spárovanie
dreveného obloženia, pre škáry stena – podlaha, tmel zabráni vnikaniu
prachu a vody do škár.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Do 5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,60 g/ml
15 – 20 minut
2 mm/24 hod
0,28 MPa
0,50 MPa
400 %
35 ShA
12,5 %
< 3%
+5 až +40 C
–20 až +80C
ano
0 až +25 C
24 měsíců

+
+
+
+

ano
315 ml

Standardní
odstíny:
smrk
buk
dub
ořech
třešeň
mahagon

Kamnářský tmel

Charakteristika jednosložkový trvale plastický těsnící tmel na bázi
polybutylenu, při zasychání se slabou fermežovou vůní. Po cca 24 hod.
vytváří nelepivý, přetíratelný povrch. Krátkodobě odolává povětrnostním
vlivům, UV (max. 2 roky), působení kyselin, zásad, solným roztokům, olejům. Použití tmel má výbornou adhezi k celé řadě stavebních materiálů,
jako plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo, apod. Je vhodný pro
vyplňování spár obvodových plášťů budov, venkovní spáry kolem oken,
spáry panelů, utěsňování kanalizačních potrubí z kameniny, kovů a plastů,
těsnění klempířských prvků. Je nestékavý a vykazuje minimální smrštění.

Charakteristika jednosložkový tmel na bázi vodního skla s plnivy. Tmel
vykazuje nulové smrštění, po dokonalém vyschnutí je přetíratelný, odolává
UV záření. Použití Kamnářský tmel je speciálně určen pro těsnící a spojovací práce a opravy u pecí, krbů, ohnišť, roštů, kouřovodů, šamotových
vyzdívek – tam, kde je očekávána extrémní tepelná odolnost. Není vhodný
pro dilatující spoje. Není paropropustný. Vytvrzený tmel dlouhodobě
odolává kondenzačním výparům.

Butylový tmel

Charakteristika jednozložkový tmel na báze vodného skla s plnidlami.
Tmel vykazuje nulové zmrštenie, po dokonalom vyschnutí je pretierateľný,
odoláva UV žiareniu. Použitie Pecný tmel je špeciálne určený pre tesniace
a spojovacie práce a opravy u pecí, krbov, ohnísk, roštov, dymovodov,
šamotových vyzdívek – tam, kde je očakávaná extrémna tepelná odolnosť.
Nie je vhodný pre dilatujúce spoje. Nie je paropriepustný. Vytvrdený tmel
dlhodobo odoláva kondenzačným výparom.

Charakteristika jednozložkový trvalo plastický tesniaci tmel na báze
polybuttylénu, pri zasychania sa slabou fermežový vôňou. Po cca 24 hod
vytvára nelepivý, pretierateľný povrch. Krátkodobo odoláva poveternostným vplyvom, UV (max. 2 roky), pôsobenie kyselín, zásad, soľným roztokom, olejom. Použitie tmel má výbornú adhéziu k celej rade stavebných
materiálov, ako plasty, kovy, gumy, drevo, betón, omietka, murivo, apod.
Je vhodný pre vypĺňanie škár obvodových plášťov budov, vonkajšie špáry
okolo okien, špáry panelov, utesňovanie kanalizačných potrubí z kameniny, kovov a plastov, tesnenie klampiarskych prvkov. Je nestekavý a vykazuje minimálne zmrštenie

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,65 g/ml
60 min.
1,5 mm / 24 hod.
6%
< 2%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
bílý
šedý

Tmel na krby a pece

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
2,00 g/ml
5 – 10 min.
24 – 96 hod.
Pev. V tlaku
0,04 MPa/cm3
65 – 75 ShA
0%
0%
+5 až +40°C
–20 až +1200°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců

Speciální tmely

Butylový tmel

Standardní
odstíny:
černý

+
+
+
+
+
+
+
315 ml
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Speciální tmely

Střešní tmel

Trvale plastický
tmel

Charakteristika těsnící a lepící, jednosložkový tmel na bázi bitumenu,
obsahující rozpouštědla. Odolává UV a velkým teplotním výkyvům – je
velmi elastický, s malým smrštěním. Tmel dobře přilne na savé i nesavé
podklady a je přetíratelný barvami na bitumenovém základu. Vytváří odolný, trvale plastický spoj. Použití tmel lze aplikovat i na vlhké podklady,
pro lepení „za studena“ střešních lepenkových pásů, kanadských šindelů
a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet).
Vhodný pro opravy i plochých střech a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů, … Má dobrou adhezi k většině
stavebních a střešních materiálů.

Charakteristika MASTERsil® – Trvale plastický tmel je jednosložkový,
trvale plastický těsnící tmel na bázi polyizobutylenu. Má dobrou přilnavost
k řadě stavebních materiálů: kovy, plasty, pryže, dřevo atd.. Odolává povětrnostním vlivům, solným roztokům, zředěným kyselinám a louhům, dále
olejům a polárním rozpouštědlům. Zachovává si svoji plasticitu v širokém
tepelném rozmezí. Použití Vhodný pro trvale plastické a rozebíratelné
spoje, dotěsňování elektro instalací, dotěsňování při instalaci sanitárního
zařízení, vyplňování dutin a pod..

Strešný tmel

Charakteristika MASTERsil® plastický tmel je jednozložkový, trvalo
plastický tesniaci tmel na báze polyizobutylén. Má dobrú priľnavosť k rade
stavebných materiálov: kovy, plasty, gumy, drevo atď. Odoláva poveternostným vplyvom, soľným roztokom, zriedeným kyselinám a lúhom, ďalej
olejom a polárnym rozpúšťadlám. Zachováva si svoju plasticitu v širokom
tepelnom rozmedzí. Použitie Vhodný pre trvalo plastické a rozoberateľné
spoje, dotesňovanie elektro inštaláciou, dotesňovanie pri inštalácii sanitárneho zariadenia, vypĺňanie dutín a pod

Charakteristika tesniaci a lepiaci, jednozložkový tmel na báze bitúmenu, obsahujúci rozpúšťadlá. Odoláva UV a veľkým teplotným výkyvom –
je veľmi elastický, s malým zmrštením. Tmel dobre priľne na savé aj nesavé
podklady a je pretierateľný farbami na bitumenovom základe. Vytvára
odolný, trvalo plastický spoj. Použitie tmel možno aplikovať aj na vlhké
podklady, na lepenie „za studena“ strešných lepenkových pásov, kanadských šindľov a niektorých strešných fólií (odporúčame konzultovať alebo
odskúšať). Vhodný pre opravy aj plochých striech a izolácií, tesnenie kanalizačných potrubí, odkvapov a oplechovanie lemov, komínov, … Má dobrú
adhéziu k vätšine stavebných a strešných materiálou.
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Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,25 g/ml
20 min
2,5 mm / 24 hod.
0,22 MPa
40 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–25 až +110°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
315 ml, 5 / 10 kg

Standardní
odstíny:
černý

Trvalo plastický tmel

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Tuhá pasta
1,60 g/ml
Neomezeně
Stále plastický
> 600 %
0%
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +25°C
neomezeně
+
+
+
+
+
+
+
Jako výplň
60 g / 1 kg

Standardní
odstíny:
béžový

Pružný karosářský
tmel

Charakteristika MASTERsil® – Tmel pro rychlé opravy je dvousložková
směs epoxidové těsnící hmoty. Je určen pro rychlé a snadné opravy prasklin,
průsaků, úlomků a jiných vad téměř všech běžných materiálů. Nedoporučuje
se pro opravy pružných materiálů. MASTERsil® – Tmel pro rychlé opravy má
dobrou adhezi také na vlhké podklady. Po vytvrzení se dá vrtat, brousit,
řezat a natírat. Použití MASTERsil® – Tmel pro Rychlé opravy je určen pro
rychlé opravy kovových, keramických, dřevěných, skleněných, cementových
a plastových předmětů a materiálů. MASTERsil® – Tmel pro rychlé opravy je
možno použít i pod vodou. Doporučené příklady aplikací: těsnění topení,
nádrží, zásobníků s vodou, palivových nádrží, chladičů, trubek, šroubů, možno nahradit kabelovou izolaci, po vytvrzení nevadí styku s pitnou vodou.

Charakteristika jednosložkový vodou ředitelný tmel na bázi speciální
disperze se sníženou kyselostí, proto tmel nezpůsobuje korozi plechů i bez
povrchových úprav, při vysychání bez zápachu, je přetíratelný. Použití je
vhodný jako pružná těsnící a tlumící výplň při podtmelování, montáži
a utěsňování plechových částí karosérií, zejména blatníků, nárazníků,
podběhů, obytných přívěsů a kabin. Také možno použít jako tlumící výplň
proti vibracím u strojů a zařízení. Je vhodný pro kovové i plastové díly
s nátěrem i bez nátěru.

Tmel pre rýchle opravy
Charakteristika MASTERsil® – Tmel pre rýchle opravy je dvojzložková zmes
epoxidovej tesniacej hmoty. Je určený pre rýchle a jednoduché opravy prasklín,
priesakov, úlomkov a iných vád takmer všetkých bežných materiálov. Neodporúča sa pre opravy pružných materiálov. MASTERsil® – Tmel pre rýchle opravy
má dobrú adhéziu aj na vlhké podklady. Po vytvrdnutí sa dá vŕtať, brúsiť,
rezať a natierať. Použitie MASTERsil® – Tmel pre Rýchle opravy je určený pre
rýchle opravy kovových, keramických, drevených, sklenených, cementových
a plastových predmetov a materiálov. MASTERsil® – Tmel pre rýchle opravy je
možné použiť aj pod vodou. Odporúčané príklady aplikácií: tesnenie kúrenie,
nádrží, zásobníkov s vodou, palivových nádrží, chladičov, rúr, skrutiek, možno
nahradiť káblovou izoláciu, po vytvrdnutí nevadí styku s pitnou vodou.
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Balení

Tuhá pasta
1,90 g/ml
15 min.
Vytvrzení 15 min.
1,20
12,00
85 ShA
0%
+5 až +35°C
–40 až +149°C
Ano
Do +25°C
60 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
57 g

Standardní
odstíny:
šedý

Pružný karosársky tmel
Charakteristika jednozložkový vodou riediteľný tmel na báze špeciálnej disperzie so zníženou kyslosťou, preto tmel nespôsobuje koróziu plechov aj bez povrchových úprav, pri vysychaniu bez zápachu, je
pretierateľný. Použitie je vhodný ako pružná tesniaca a tlmiaca výplň pri
podtmelovaniu, montáži a utesňovaniu plechových častí karosérií, najmä
blatníkov, nárazníkov, podbehov, obytných prívesov a kabín. Tiež možno
použiť ako tlmiacu výplň proti vibráciám u strojov a zariadení. Je vhodný
pre kovové a plastové diely s náterom i bez náteru.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,60 g/ml
20 min.
2 mm / 24 hod.
0,42
0,35 MPa
300 %
38 ShA
7,5 %
4%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců

Speciální tmely

Tmel pro rychlé
opravy

Standardní
odstíny:
bílý

+
+
+
+

+
315 ml
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Lepící tmel

Tekutý těsnící tmel

Charakteristika jednosložkový tmel na bázi syntetického kaučuku
s rozpouštědlem. Při zasychání vytváří slabou rozpouštědlovou vůni. Odolává UV záření, je barevně stálý a přetíratelný, vykazuje větší smrštění.
Použití tmel je vhodný pro lepení většiny porézních i neporézních materiálů a jejich kombinací, pro vnitřní i venkovní aplikace. Lze jej použít i pro
práce v teplotách pod bodem mrazu. Také tam kde nelze zajistit odmaštění podkladů, dokonale přilne i na mastné plasty, kovy laminát…

Charakteristika elasto-plastický rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku plněný dralonovým vláknem. Je stálobarevný, odolává
UV záření, dobře zatéká, po vyschnutí lze přetírat akrylátovými barvami. Narušuje pěnový polystyren. Použití Tmel přilne jak na suché , tak
i vlhké a mokré podklady, možno aplikovat pod vodou, za mrazu a deště,
okamžitě těsní. Je vhodný pro rychlé opravy prasklin a puklin na plochých
střechách, hřebenech, terasách, balkonech, lodích apod. Tmel přilne na
porézní i neporézní materiály, laminát, střešní lepenky, šindele, pálenou
krytinu, beton, dřevo, okapy, střešní žlaby, hliník, zinek, olovo, sklo,
kámen, cihly, atd..

Lepiaci tmel
Charakteristika jednozložkový tmel na báze syntetického kaučuku
s rozpúšťadlom. Pri zasychania vytvára slabú rozpúšťadlom vôňu. Odoláva
UV žiareniu, je farebne stály a pretierateľný, vykazuje väčšie zmrštenie.
Použitie tmel je vhodný pre lepenie väčšiny poréznych aj neporéznych
materiálov a ich kombinácií, pre vnútorné i vonkajšie aplikácie. Možno ho
použiť aj pre práce v teplotách pod bodom mrazu. Tiež tam kde sa nedá
zabezpečiť odmastenie podkladov, dokonale priľne aj na mastné plasty,
kovy laminát…

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
0,94 g/ml
8 min.
3 mm / 24 hod.
0,42
320 %
25 ShA
25 %
15 – 20 %
–10 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ano
315 ml

Standardní
odstíny:
čirý
bílý
šedý

Tekutý tesniaci tmel
Charakteristika elasto-plastický rozpúšťadlovy tmel na báze syntetického kaučuku plnený dralonovým vláknom. Je stálofarebný, odoláva UV
žiareniu, dobre zateká, po vyschnutí možno pretierať akrylátovými farbami. Narušuje penový polystyrén. Použitie Tmel priľne ako na suche, tak aj
vlhké a mokré podklady, možno aplikovať pod vodou, za mrazu a dažďa,
okamžite tesní. Je vhodný pre rýchle opravy prasklín a puklín na plochých
strechách, hrebeňoch, terasách, balkónoch, lodiach atď Tmel priľne na
pórovité aj neporézne materiály, laminát, strešné lepenky, šindle, pálená
krytina, betón, drevo, strešné žľaby, hliník, zinok, olovo, sklo, kameň,
tehla, atď.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Roztékavá pasta
1,05 g/ml
5 – 10 min.
2 – 4 mm / 24 hod.
0,4o MPa
400 %
30 ShA
25 %
15 – 20 %
–10 až +40°C
–40 až +100°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ano
300 ml

Standardní
odstíny:
šedý

Charakteristika jednosložkový disperzní tmel s plnivy, šedobéžové barvy. Je přetíratelný, po překrytí odolává povětrnosti, teplotám a UV záření.
Použití k zasklívání tabulkových skel do dřevěných a kovových rámů oken
a skleníků. Nevhodný pro plastové, akrylátové a polykarbonátové rámy.

Sklenársky tmel
Charakteristika jednozložkový dsisperzny tmel s plnivami, šedobéžovej
farby. Je pretierateľný, po prekrytie odoláva poveternosti, teplotám a UV
žiareniu. Použitie na zasklievanie tabuľkových skiel do drevených a kovových rámov okien a skleníkov. Nie je vhodný pre plastové, akrylátové
a polykarbonátové rámy.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,75 g/ml
zasychá dle teploty okolí

Speciální tmely

Sklenářský tmel

Standardní
odstíny:
šedobéžový

1%
+5 až +40 C
–20 až +80 C
po přetření
do +30 C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
ne
0,5 / 1 / 22 kg
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Lepidla

Charakteristika
I přes neustálý technologický vývoj neexistuje univerzální
všestranné lepidlo pro všechny typy spojovaných materiálů
a specifické aplikace. Proto pro vás máme řadu produktů
(některá lepidla jsou uvedena také v jiných kategoriích)
a především dlouholeté zkušenosti o které se s vámi rádi při
hledání vhodného řešení podělíme. Naleznete zde lepidla na
dřevo, kovy, plasty, sklo, pro lepení za tepla, mrazu, vlhka, …
Každé lepidlo má své specifické chemické a fyzikální vlastnosti,
které jej předurčují pro konkrétní použití. Správný výběr lepidla
je rozhodujícím faktorem pro kvalitu výsledného spoje.

Lepidla
Výhody
funkční i v náročných specifických podmínkách
vynikající technické parametry ve své třídě
přímé řešení konkrétních aplikací

Hlavní oblasti Použití
běžné lepení v domácnostech
lepení dřeva s normou D3 i D4
lepení konstrukčních prvků s vysokou pevností
specifické aplikace – např. lepení střešních fólií

Univerzální montážní lepidlo
Rychlé montážní lepidlo
Akvarijní silikonové lepidlo
Lepidlo na obklady
Lepidlo na zrcadla
Lepidlo na parozábrany
Lepidlo na dřevo D3
Lepidlo na polystyrén
Konstrukční PU lepidlo
Lepidlo pro domácnost
Vteřinové lepidlo
Polyuretanové lepidlo D4
Sealex – flexibilní lepidlo na obklady
Samolepící páska pro hydroizolace

Univerzální
montážní lepidlo

Rychlé montážní
lepidlo

Charakteristika jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel na bázi akrylátové disperze, bez zápachu. Vyznačuje se dobrou adhezí k savým i nesavým podkladům bez nutnosti užití primeru a vysokou konečnou pevností.
Odolává povětrnostním vlivům a UV záření, je přetíratelné. Použití je
určeno pro montážní lepení soklových podlažních lišt ze dřeva a tvrzeného PVC, dekorativních a izolačních plochých materiálů, desek a lemovek
z pěnového polystyrenu a PUR pěny, obkladů ze dřeva, dřevotřísky, OSB,
MDF, sádrokartonu, U-PVC, resopalu, korku apod.

Charakteristika jednosložkové neoprénové lepidlo na rozpouštědlové bázi určené pro rychlé kontaktní lepení i pro částečně pružné lepení.
Použití Je vhodné pro savé i nesavé podklady, k rychlému lepení sádrokartonových desek, dřevěných schodů a prahů, podlahových lišt, obložení
apod. Při mnoha aplikacích nahrazuje hřebíky a vruty. Je možné jej použít
i pro lepení keramických obkladů, kovů a plastů. Nevhodné pro lepení polystyrenu, u plastů doporučujeme odzkoušet jestli nedochází k naleptání.

Lepidla

Univerzálne montážne lepidlo

34

Charakteristika jednozložkové lepidlo bez rozpúšťadiel na báze akrylátovej disperzie, bez zápachu. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou k savým
aj nesavým podkladom bez nutnosti použitia primeru a vysokou konečnou
pevnosťou. Odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu, je pretierateľné. Použitie je určené pre montážne lepenie soklových podlažných líšt
z dreva a tvrdeného PVC, dekoratívnych a izolačných plochých materiálov,
dosiek a lemoviek z penového polystyrénu a PUR peny, obkladov z dreva,
drevotriesky, OSB, MDF, sadrokartónu, U-PVC, resopalu, korku apod.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,50 g/ml
10 min.
1,5 mm / 24 hod.
0,55
0,35 MPa
300 %
45 ShA
< 3%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
315 ml

Standardní
odstíny:
bílý

Rýchle montážne lepidlo
Charakteristika jednozložkové neoprénové lepidlo na rozpúšťadlovej
báze určené pre rýchle kontaktné lepenie aj pre čiastočne pružné lepenie.
Použitie Vhodný pre savé aj nesavé podklady, na rýchle lepenie sádrokartónových dosiek, drevených schodov a prahov, podlahových líšt, obloženie
apod Pri mnohých aplikáciách nahrádza klince a skrutky. Je možné ho
použiť aj na lepenie keramických obkladov, kovov a plastov. Nevhodné
pre lepenie polystyrénu, u plastov doporučujeme odskúšať či nedochádza
k naleptaniu.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,15 g/ml
5 min.
4 mm / 24 hod.
0,45 MPa
< 12 %
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
Do +30°C
12 měsíců

+
+
+

+
315 ml

Standardní
odstíny:
béžový

Akvarijní silikonové
lepidlo

Lepidlo na obklady

Charakteristika jednosložkový 100% acetátový silikon bez rozpouštědel a parafínů. V průběhu vytvrzování s typickou octovou vůní. Odolává
UV záření, řasám a mořské vodě. Vysoká přilnavost na sklo. Použití vhodné pro lepení akvárií, terárií a jiných prací se sklem, kde jsou vysoké
požadavky na pevnost lepeného spoje. Lze použít pro lepení a tmelení
v potravinářství a farmacii, neuvolňuje ani při dlouhodobém působení
pitné i slané vody látky ohrožující živočichy. Vykazuje minimální smrštění,
je barevně stálý, nelze přetírat. Nevhodný pro barevné kovy, polyetylen
a polypropylen.

Charakteristika jednosložkové lepidlo na bázi tripolymeru bez rozpouštědel. V průběhu vytvrzování bez zápachu, připravené k okamžitému
použití. Použití lepidlo je vhodné pro vnitřní i venkovní lepení obkladů
a dlažby na porézní i neporézní podklady. Lepidlo má vysokou primární
(okamžitou) pevnost. Při lepení těžkých samostatných předmětů doporučujeme fixaci po dobu 24 hodin. Pro plošné lepení obkladů není fixace
nutná. Lepidlo má minimální seschnutí, odolává vodě, dilataci podkladů,
UV záření a jiným povětrnostním vlivům.

Charakteristika jednozložkový 100% acetátový silikón bez rozpúšťadiel a parafínov. V priebehu vytvrdzovania s typickú octovú vôňou.
Odoláva UV žiareniu, riasam a morskej vode. Vysoká priľnavosť na sklo.
Použitie vhodné na lepenie akvárií, terárií a iných prác so sklom, kde sú
vysoké požiadavky na pevnosť lepeného spoja. Možno použiť pre lepenie
a tmelenie v potravinárstve a farmácii, nepúšťa ani pri dlhodobom pôsobení pitnej aj slanej vody látky ohrozujúce živočíchy. Vykazuje minimálne
zmrštenie, je farebne stály, nedá sa pretierať. Nevhodný pre farebné kovy,
polyetylén a polypropylén.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dukatačbá spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,04 g/ml
7 min.
4,5 mm / 24 hod.
0,52 MPa
2,10 MPa
300 %
25 ShA
25 %
< 2%
+5 až +40°C
–50 až +250°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+

+
+

+
Ano
60 / 315 ml

Standardní
odstíny:
čirý
černý

Lepidlo na obklady
Charakteristika jednozložkové lepidlo na báze tripolymeru bez rozpúšťadiel. V priebehu vytvrdzovania bez zápachu, pripravené na okamžité
použitie. Použitie lepidlo je vhodné pre vnútorné i vonkajšie lepenie
obkladov a dlažby na pórovité aj nepórovité podklady. Lepidlo má vysokú
primárnu (okamžitú) pevnosť. Pri lepení ťažkých samostatných predmetov
odporúčame fixáciu po dobu 24 hodín. Pre plošné lepenie obkladov nie
fixácia nutná. Lepidlo má minimálne zosychanie, odoláva vode, dilatáciu
podkladov, UV žiareniu a iným poveternostným vplyvom.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,55 g/ml
30 min.
2 mm / 24 hod.
0,35 MPa
< 6%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
do +30°C
24 měsíců

Lepidla

Akvaristické silikónové lepidlo

Standardní
odstíny:
bílý

+
+
+
+
+
+
+
315 ml, 1,3,5 kg
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LEPIDLO
NA ZRCADLA

Lepidlo na
parozábrany

Charakteristika jednosložkový 100% neutrální silikon bez rozpouštědel, acetátových výparů a parafínů. V průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává UV záření, vodě, teplotám. Není přetíratelné. Nenarušuje
kovovou ochrannou vrstvu zrcadla (při minimální tloušťce 60 mikronů).
Použití Lepidlo je určeno pro pružné lepení zrcadel na porézní podklady
(např. omítka, zdivo, sádrokarton, dřevotříska), i na neporézní podklady (sklo, leštěné kovy, barevné kovy, plasty – doporučujeme odzkoušet,
obklady, laminované desky, polykarbonát apod.).

Charakteristika jednosložkové lepidlo na bázi vinylkopolymeru bez
rozpouštědla, při zasychání bez zápachu. Vytváří pevný, trvale pružný spoj
odolný UV záření, ozonu, teplotám, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a vodě(ne trvalé zatížení vodou). Použití je určeno pro lepení parotěsných zábran a fólií obsahujících např. PE, PP, PVC, EPDM, DPC, hliník a další
těsnící a izolační materiály jak mezi sebou navzájem tak také k okolním
stavebním podkladům, např. dřevo kov, beton, omítka. Lepidlo odpovídá
parotěsným spojům dle DIN 4108-7.

Lepidlo na zrkadlá

Lepidlo na parozábrany

Charakteristika jednozložkový 100% neutrálny silikón bez rozpúšťadiel, acetátových výparov a parafínov. V priebehu vytvrdzovania bez
zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode, teplotám. Nie je pretierateľné.
Nenarušuje kovovú ochrannú vrstvu zrkadla (pri minimálnej hrúbke 60
mikrónov). Použitie Lepidlo je určené pre pružné lepenie zrkadiel na
porézne podklady (napr. omietka, murivo, sádrokartón, drevotrieska), aj
na neporézne podklady (sklo, leštené kovy, farebné kovy, plasty–doporučujeme odskúšať, obklady, laminované dosky, polykarbonát apod).

Charakteristika jednozložkové lepidlo na báze vinylkopolymeru bez
rozpúšťadla, pri zasychaniu bez zápachu. Vytvára pevný, trvalo pružný spoj
odolný voči UV žiareniu, ozónu, teplotám, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a vode (nie trvalé zaťaženie vodou). Použitie je určené pre lepenie parotesných zábran a fólií obsahujúcich napr PE, PP, PVC, EPDM, DPC,
hliník a ďalšie tesniace a izolačné materiály ako medzi sebou navzájom,
tak aj k okolitým stavebným podkladom, napr drevo kov, betón, omietka.
Lepidlo zodpovedá parotesniacemu spojeniu, podľa DIN 4108-7.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,35 g/ml
15 min.
2 mm / 24 hod.
0,46
0,55 MPa
550 %
27 ShA
25 %
< 3%
+5 až +40°C
–50 až +150°C
Ano
Do +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Ano
315 ml

Standardní
odstíny:
bílý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,17 g/ml
25 min.
3 mm / 24 hod.
0,43 MPa
0,55 MPa
0%
+5 až +50°C
–40 až +80°C
Ano
0°C +30°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
315 ml

Standardní
odstíny:
modrozelený

Lepidlo na dřevo D3

Lepidlo na
polystyrén

Charakteristika jednosložková PVAc disperze s přísadami pro mimořádnou lepivost, po vyschnutí čirá. Odolává teplotám, org. rozpouštědlům,
vysoké vlhkosti a krátkodobému styku s vodou – odpovídá normě ČSN EN
204-D3.
Použití díky odolnosti proti vlhkosti je vhodné především pro lepení
oken, dveří, kuchyňských linek, dřevěných, parketových a laminátových
podlah, plošné lepení dýh, cink spoje, pero-drážka, kolíkování… Lepidlo
lze použít pro měkké i tvrdé dřevo, dýhy, dřevotřísku, buničinu, papír
a další materiály jak pro ruční (štětec, váleček, hřeben, aplikátor), tak
strojové (nanášecí válečky, trysky, aplikátory) nanášení.

Charakteristika jednosložkové disperzní lepidlo s plnidly, speciálními
aditivy a fungicidními přísadami. V průběhu vytvrzování bez zápachu,
připravené k okamžitému použití. Použití lepidlo je určeno zejména
k lepení dekoračních a krycích prvků z polystyrenu, stropních podhledů
(minerální vlna, tlumící rohože, papírové izolační vycpávky apod.) Také lze
použít při lepení dřevěných dekoračních prvků, koberců a podlahových
krytin. Je určeno pro Použití v interiérech, přetíratelnost doporučujeme
odzkoušet.

Charakteristika jednozložková PVAc disperzie s prísadami pre mimoriadnou lepivosť, po vyschnutí číra. Odoláva teplotám, org. rozpúšťadlám,
vysokej vlhkosti a krátkodobému styku s vodou – zodpovedá norme STN
EN 204-D3. Použitie vďaka odolnosti proti vlhkosti je vhodné predovšetkým na lepenie okien, dverí, kuchynských liniek, drevených, parketových
a laminátových podláh, plošné lepenie dýh, cink spoje, pero-drážka,
kolíkovanie… Lepidlo je možné použiť pre meke i tvrdé drevo, dyhy,
drevotriesku , buničinu, papier a ďalšie materiály ako pre ručné (štetec,
valček, hrebeň, aplikátor), aj strojové (nanášacie valčeky, dýzy, aplikátory)
nanášanie.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
8 – 12 % Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Tekutina
1,20 g/ml
2 – 7 min.
Vysychání
3,00
+15 až +25°C
Ano
+5 až +25°C
24 měsíců

+
+

0,5 / 1 / 5 / 10 / 30 kg

Charakteristika jednozložkové disperzné lepidlo s plnidlami, špeciálnymi aditívami a fungicídnymi prísadami. V priebehu vytvrdzovania bez
zápachu, pripravené na okamžité použitie. Použitie lepidlo je určené
predovšetkým na lepenie dekoračných a krycích prvkov z polystyrénu,
stropných podhľadov (minerálna vlna, tlmiace rohože, papierové izolačné
vypchávky apod) Tiež možno použiť pri lepení drevených dekoračných prvkov, kobercov a podlahových krytín. Je určené pre Použitie v interiéroch,
pretierateľnosť doporučujeme odskúšať.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,75 g/ml
30 min.
2 mm / 24 hod.
3,50
< 6%
+5 až +40°C
–20 až +80°C
Ano
+5 až +30°C
24 měsíců

Lepidla

Lepidlo na drevo

Lepidlo na polystyrén

Standardní
odstíny:
bílý

+
+
+
+
+
+
1,5 / 3 / 5 kg, 315 ml

37

Lepidla
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Konstrukční PU
lepidlo

Lepidlo pro
domácnost

Charakteristika jednosložkové polyuretanové lepidlo, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává UV záření, vodě (odolnost D4), teplotám,
ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím. Lepidlo nevykazuje smrštění, naopak mírně pění. Použití vhodné pro lepení dřeva, kamene, betonu,
pevných plastů, polyuretanové a polystyrenové pěny, skelné tkaniny,
plechů, kovových stavebních prvků na savé i nesavé podklady.Vhodné pro
stavbu lodí a lehkých letadel, na chemické kotvení ve stavebních konstrukcích. Vytváří velmi pevný spoj.

Charakteristika Lepidlo pro domácnost je jednosložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává
UV záření, vodě, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím.
Lepidlo nevykazuje smrštění, naopak mírně pění. Použití Lepidlo pro
domácnost je vhodné pro lepení dřeva, kůže, kamene, pevných plastů,
polyuretanové a polystyrenové pěny, skelné tkaniny, plechů, kovových stavebních prvků na savé i nesavé podklady. Díky mírné pěnivosti při lepení
vyrovnává nerovný podklad.

Konštrukčné PU lepidlo

Lepidlo pre domácnosť

Charakteristika jednozložkové polyuretánové lepidlo, v priebehu
vytvrdzovania bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode (odolnosť D4), teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám. Lepidlo nevykazuje
zmrštenie, naopak mierne pení. Použitie je vhodné pre lepenie dreva,
kameňa, betónu, tvrdých plastov, polyuretánové a polystyrénové peny,
sklenej tkaniny, plechov, kovových stavebných prvkov na savé aj nesavé
podklady.Vhodné pre stavbu lodí a ľahkých lietadiel, na chemické kotvenie
v stavebných konštrukciách. Vytvára veľmi pevný spoj.

Charakteristika Lepidlo pre domácnosť je jednozložkové polyuretánové lepidlo bez rozpúšťadiel, v priebehu vyzrievania bez zápachu. Odoláva
UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám. Lepidlo nevykazuje zmrštenie, naopak mierne pení. Použitie Lepidlo
pre domácnosť je vhodné pre lepenie dreva, kože, kameňa, pevných
plastov, polyuretánové a polystyrénové peny, sklenej tkaniny, plechov,
kovových stavebných prvkov na savé aj nesavé podklady. Vďaka mierne
penivosti pri lepení vyrovnáva nerovný podklad.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,46 g/ml
15 min.
2 mm / 24 hod.
0,35
10,00
0%
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +25°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
315,600 ml

Standardní
odstíny:
béžový

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Do 5 % Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,46 g/ml
15 min.
2 mm / 24 hod.
0,35
10,00
0%
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +25°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
60 ml

Standardní
odstíny:
béžový

Polyuretanové
lepidlo D4

Charakteristika Vteřinové lepidlo je jednosložkové kyanoakrylátové
lepidlo pro rychlé lepení. Použití Vteřinové lepidlo je vhodné pro rychlé
lepení běžných materiálů s výjimkou polystyrenu, polyethylenu a teflonu.
V případě tvrdých plastů doporučujeme odzkoušet.

Charakteristika Polyuretanové lepidlo je jednosložkové tekuté lepidlo bez
rozpouštědel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva. Lepený spoj
splňuje normu ČSN EN 204 D (vhodné pro stálé zatížení pod vodou), spoj má
vysokou pevnost, zvýšenou odolnost proti teplotám, rozpouštědlům. Použití Polyuretanové lepidlo D4 je určeno pro lepení dřevěných (také exotické dřevo)
prvků, lepení konstrukčních nábytkových dřevěných dílů, stavbu lodí, venkovní
stavební konstrukce. Vhodné pro lepení stavebních materiálů – sádrokarton, dřevo, kovy, cihla, beton, omítka, izolační materiály, dýha, plechy a jejich kombinace
za podmínky, že alespoň jedna strana lepeného spoje obsahuje 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.

Sekundové lepidlo
Charakteristika Sekundové lepidlo je jednozložkové kyanoakrylátové lepidlo pre rýchle lepenie. Použitie Sekundové lepidlo je vhodné na
rýchle lepenie bežných materiálov s výnimkou polystyrénu, polyetylénu
a teflonu. V prípade tvrdých plastov doporučujeme odskúšať

Polyuretánové lepidlo D4
Charakteristika Polyuretánové lepidlo je jednozložkové tekuté lepidlo bez
rozpúšťadiel, vytvrdzujúce vzdušnou vlhkosťou, neobsahuje plnivá. Lepený spoj
spĺňa normu STN EN 204 D (vhodné pre stále zaťaženie pod vodou), spoj má
vysokú pevnosť, zvýšenú odolnosť proti teplotám, rozpúšťadlám. Použitie Polyuretánové lepidlo D4 je určené pre lepenie drevených (aj exotické drevo) prvkov,
lepenie konštrukčných nábytkových drevených dielov, stavbu lodí, vonkajšie stavebné konštrukcie. Vhodné pre lepenie stavebných materiálov – sadrokartón, drevo, kovy, tehla, betón, omietka, izolačné materiály, dyha, plechy a ich kombinácie
za podmienky, že aspoň jedna strana lepeného spoja obsahuje bežnú vlhkosť. Ak
lepené materiály neobsahujú vlhkosť, je nutné ju dodať zahmlievaním vodou na
nanesené lepidlo v množstve do 80 g/m2. Vhodné pre interiér a exteriér.
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Tekutina
1,05 g/ml
5 – 30 vteřin
Vytvrzení 24 hod.
0%
+5 až +25°C
–40 až +85°C
Ano
+5 až +25°C
12 měsíců
+

+
+
+
+
20 g

Standardní
odstíny:
čirý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Do 5 % Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Balení

Medová tekutina
1,10 g/ml
5 – 15 minut
Vzdušnou vlhkostí
0,32 MPa
5,00 MPa
Mírná expanze
+5 až +40°C
–40 až +170°C
Ano
+5 až +30°C
12 měsíc.

Lepidla

Vteřinové lepidlo

Standardní
odstíny:
žlutohnědý

+
+
+
+
+
+
0,5 kg, 1 kg
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Lepidla

Sealex – flexibilní
lepidlo na obklady

Samolepící páska
pro hydroizolace

Charakteristika jednosložkové, flexibilní lepidlo na bázi akrylátové
disperze s minerálními plnivy, připravené k okamžitému použití. Má
výbornou roztíratelnost a pojivost. Použití lepidlo je vhodné pro vnitřní
i venkovní lepení obkladů a dlažby (keramika, kámen, granit, mramor, …)
až do tloušťky 20 mm. Má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů, jako např. beton, omítka, sádrokarton, dřevo… Je vhodné také při
aplikaci hydroizolace Mastersil Top Roof. Není vhodné pro trvalé zatížení
vodou – bazény, zásobníky, …

Charakteristika samolepící, trvale pružný pás ze speciální netkané textilie s vrstvou butylového tmelu s vysokou přilnavostí k většině stavebních
materiálů. Pás je překryt dělenou krycí páskou pro snadnou aplikaci v rozích stěn a podlah. Odolává povětrnostním vlivům a chrání před vlhkostí.
Použití v kombinaci s hydroizolačními nátěry (např. MASTERsil Top roof)
vytváří pružný izolační systém pro opravy střech, teras, balkonů, garáží,
koupelen, toalet apod. Pásku lze používat jak pro těsnění rohů a spojů,
tak pro opravy prasklin a poškození pod hydroizolační nátěry a lepení
obkladů.

Sealex – Flexibilné lepidlo
na obklady
Charakteristika jednozložkové, flexibilné lepidlo na báze akrylátovej
disperzie s minerálnymi plnivami, pripravené na okamžité použitie. Má výbornú roztierateľnosť a spojivosť. Použitie lepidlo je vhodné pre vnútorné
i vonkajšie lepenie obkladov a dlažby (keramika, kameň, granit, mramor, …)
až do hrúbky 20 mm. Má výbornú priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, ako napr betón, omietka, sadrokartón, drevo… Je vhodné tiež pri aplikácii hydroizolácie Mastersil Top Roof. Nie je vhodné pre trvalé zaťaženie
vodou – bazény, zásobníky, …

Standardní
odstíny:
nažloutlý
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Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

pasta
1,75 g/ml
30 minut
2mm / 24 hod
0,40 MPa

< 1%
+7 až +30 C
–20 až +80 C
ano
+5 až +30 C
12 měsíců

+ (do 5 % vlhkosti)
+
+
+

+
ne
6 kg, 22 kg

Samolepiaca páska
pre hydroizolácie
Charakteristika samolepiace, trvalo pružný pás zo špeciálnej netkanej
textílie s vrstvou butylového tmelu s vysokou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Pás je prekrytý delenú krycou páskou pre ľahkú aplikáciu
v rohoch stien a podláh. Odoláva poveternostným vplyvom a chráni pred
vlhkosťou. Použitie v kombinácii s hydroizolačnými nátermi (napr. MASTERsil Top roof) vytvára pružný izolačný systém pre opravy striech, terás,
balkónov, garáží, kúpeľní, toaliet a pod . Pásku možno použiť ako pre tesnenie rohov a spojov, tak pre opravy prasklín a poškodení pod hydroizolačné
nátery a lepenie obkladov.
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Lepidla

Polyuretanové
tmely
a
MS polymery

Charakteristika
Polyuretanové tmely a MS polymery jsou elastické hmoty,
vulkanizující působením vzdušné vlhkosti. Vyznačují se výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, vysokou
mechanickou odolností a pevností spoje. Jsou přetíratelné a odolávají povětrnostním vlivům a slabým chemikáliím.

Polyuretanové tmely a MS polymery

Výhody
odolává vodě a chemikáliím
výborná adheze k porézním i neporézním materiálům
přetíratelnost

Hlavní oblasti Použití
tmelení a lepení ve stavebnictví a kovoprůmyslu
pro namáhané dilatační spáry

Polyuretanový tmel „25“ ShA
Polyuretanový tmel „40“ ShA
Polyuretanový tmel „50“ ShA
Polyuretanový tmel „60“ ShA
Aktivační čistič
Primer 110,125 a 130
Lepidlo FIX ONE
JUMBO fix

Polyuretanové tmely a MS polymery

Polyuretanový
tmel „25“ ShA

Polyuretanový
tmel „40“ ShA

Charakteristika jednosložkový polyuretanový tmel vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti bez zápachu. Odolává UV záření, vodě i mořské,
teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě
i ropným produktům. Po vytvrdnutí je přetíratelný. Použití je určen pro
tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví mezi porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Nízký
modul umožňuje velký pohyb spár. Tmel má výbornou adhezi k porézním
podkladům bez použití primeru. Je ideální pro dilatační spáry budov a betonových podlah, lepení soklů, parapetů a obkladů a pro pružné lepení
v kovoprůmyslu – kontejnery, autonástavby, …

Charakteristika jednosložkový polyuretanový tmel vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti bez zápachu. Odolává UV záření, vodě i mořské,
teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě
i ropným produktům. Po vytvrdnutí je přetíratelný.
Použití je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví mezi
porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Střední modul zaručuje udržení pohybu spár. Tmel má výbornou adhezi k porézním podkladům bez použití primeru. Je ideální pro dilatační
spáry budov a betonových podlah, lepení soklů, parapetů a obkladů a pro
pružné lepení v kovoprůmyslu – kontejnery, autonástavby, …

Polyuretánový tmel „25“ ShA

Polyuretánový tmel „40“ ShA

Charakteristika jednozložkový polyuretánový tmel vytvrdzujúcí vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode aj
morskej, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a krátkodobo aj ropným produktom. Po vytvrdnutí je pretierateľný. Použitie je
určený na tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve medzi poréznymi a neporézními materiály s požiadavkou na následnú pretierateľnosť. Nízký modul umožňuje velký pohyb škár. Tmel má výbornú adhéziu
k poréznym podkladom bez použitia primeru. Je ideálny pre dilatačné
škáry budov a betónových podláh, lepenie soklov, parapetov a obkladov
a na pružné lepenie v kovopriemysle – kontajnery, autonástavby, …

Charakteristika jednozložkový polyuretánový tmel vytvrdzujúcí vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode aj
morskej, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a krátkodobo aj ropným produktom. Po vytvrdnutí je pretierateľný. Použitie je
určený na tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve medzi poréznymi a neporézními materiály s požiadavkou na následnú pretierateľnosť.
Stredný modul zaručuje udržanie pohybu škár. Tmel má výbornú adhéziu
k poréznym podkladom bez použitia primeru. Je ideálny pre dilatačné
škáry budov a betónových podláh, lepenie soklov, parapetov a obkladov
a na pružné lepenie v kovopriemysle – kontajnery, autonástavby, …

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
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Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
15 min.
3 mm / 24 hod.
0,30
1,20
> 450 %
25 ShA
25 %
< 2%
+5 až +40°C
–30 až +80°C
Dobrá
doporučen nátěr
Do +25°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
bílý
šedý

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
40 – 50 min.
3 mm / 24 hod.
0,40
1,40
> 450 %
40 ShA
25 %
< 2%
+5 až +40°C
–30 až +80°C
Dobrá
doporučen nátěr
Do +25°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
bílý
šedý
černý

Polyuretanový
tmel „60“ ShA

Charakteristika jednosložkový polyuretanový tmel vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti bez zápachu. Odolává UV záření, vodě i mořské,
teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě
i ropným produktům. Po vytvrdnutí je přetíratelný.
Použití je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví mezi
porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Vysoký modul zaručuje velmi pevný spoj. Tmel má výbornou adhezi
k porézním podkladům bez použití primeru. Je ideální pro dilatační spáry
budov a betonových podlah, lepení soklů, parapetů a obkladů a pro pružné lepení v kovoprůmyslu – kontejnery, autonástavby, …

Charakteristika jednosložkový polyuretanový tmel vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti bez zápachu. Odolává UV záření, vodě i mořské,
teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě
i ropným produktům. Po vytvrdnutí je přetíratelný.
Použití je určen především pro tmelení autoskel (je nutné použít současně speciální čistič a primer). Vzhledem k vysoké pevnosti a tvrdosti výsledného spoje lze použít pro všechny extrémně namáhané spoje a spáry. Tmel
má výbornou adhezi k porézním podkladům i bez použití primeru.

Polyuretánový tmel „50“ ShA

Charakteristika jednozložkový polyuretánový tmel vytvrdzujúcí vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode aj
morskej, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a krátkodobo aj ropným produktom. Po vytvrdnutí je pretierateľný. Použitie je
určený predovšetkým pre tmelenie autoskiel (je nutné použiť súčasne
špeciálny čistič a primer). Vzhľadom k vysokej pevnosti a tvrdosti výsledného spoja možno použiť pre všetky extrémne namáhané spoje a škáry. Tmel
má výbornú adhéziu k poréznym podladom aj bez použitia primeru.

Charakteristika jednozložkový polyuretánový tmel vytvrdzujúcí vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode aj
morskej, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám a krátkodobo aj ropným produktom. Po vytvrdnutí je pretierateľný. Použitie je
určený na tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve medzi poréznymi a neporézními materiály s požiadavkou na následnú pretierateľnosť. Vysoký modul zaručuje veĺmi vevný spoj. Tmel má výbornú adhéziu
k poréznym podkladom bez použitia primeru. Je ideálny pre dilatačné
škáry budov a betónových podláh, lepenie soklov, parapetov a obkladov
a na pružné lepenie v kovopriemysle – kontajnery, autonástavby, …
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,30 g/ml
40 min.
4 mm / 24 hod.
0,60
2,00
> 400 %
50 ShA
25 %
< 2%
+5 až +40°C
–40 až +90°C
Dobrá
doporučen nátěr
Do +25°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
Ano
315 / 600 ml

Standardní
odstíny:
bílý
šedý
černý

Polyuretánový tmel „60“ ShA

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nestékavá pasta
1,35 g/ml
30 min.
4 mm / 24 hod.
1,00
5,50
> 500 %
55 – 60 ShA
< 2%
+5 až +40°C
–40 až +90°C
Dobrá
doporučen nátěr
Do +25°C
12 měsíců

Polyuretanové tmely a MS polymery

Polyuretanový
tmel „50“ ShA

Standardní
odstíny:
černý

+
+
+
+
+
+
310 ml
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Charakteristika Aktivační čistič je rozpouštědlový roztok s obsahem
silanů, zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti. Použití Aktivační čistič je vysoce účinný odmašťovací přípravek a zároveň slouží jako
přednátěr k nanesení MASTERsil® Primeru 130 při lepení autoskel.

Aktivačný čistič
Charakteristika Aktivačný čistič je rozpúšťadlový roztok s obsahom
silánov, zasychajúce teplotou a pôsobením vzdušnej vlhkosti. Použitie Aktivačný čistič je vysoko účinný odmasťovací prípravok a zároveň slúži ako
prednáter k naneseniu MASTERsil® Primer 130 pri lepení autoskiel.

Primer 110, 125, 130
Primer 110
Charakteristika Primer 110 je rozpouštědlový roztok polyuretanové pryskyřice, zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti. Použití Primer 110
podporuje a zvyšuje přilnavost polyuretanových tmelů na porézní podklady,
jakými jsou např. beton, azbestocement, dřevo, týkové dřevo… Díky své nízké
viskozitě snadno penetruje do podkladů, vytváří spojovací můstek mezi tmelem a podkladem, zároveň snižuje prašnost a nasákavost podkladu.
Charakteristika Primer 110 je rozpúšťadlový roztok polyuretánovej živice,
zasychajúce teplotou a pôsobením vzdušnej vlhkosti. Použitie Primer 110
podporuje a zvyšuje priľnavosť polyuretánových tmelov na pórovité podklady,
akými sú napríklad betón, azbestocement, drevo, teakové drevo… Vďaka
svojej nízkej viskozite ľahko penetruje do podkladov, vytvára spojovací
mostík medzi tmelom a podkladom, zároveň znižuje prašnosť a nasiakavosť
podkladu.

Primer 125

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Nažloutlá kapalina
0,80 g/ml
30 sekund
-

Charakteristika Primer 125 je alkoholový roztok polyuretanové pryskyřice,
zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti. Použití Primer 125 podporuje a zvyšuje přilnavost polyuretanových tmelů na neporézní podklady,
jakými jsou např. nerez, hliník, ocel, polykarbonát, měď, mosaz, PVC…
Charakteristika Primer 125 je alkoholový roztok polyuretánovej živice,
zasychajúce teplotou a pôsobením vzdušnej vlhkosti. Použitie Primer 125
podporuje a zvyšuje priľnavosť polyuretánových tmelov na neporézne podklady, akými sú napr nerez, hliník, oceľ, polykarbonát, meď, mosadz, PVC

Primer 130
Charakteristika Primer 130 je rozpouštědlový roztok polyuretanových
pryskyřic, zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti. Použití Primer 2001 je nutné použít pro dokonalou přilnavost polyuretanové tmelu
MASTERsil® Flexibond PB při lepení autoskel, zároveň ho lze použít jako
spojovací můstek při Použití ostatních MASTERsil® Polyuretanových tmelů
15 –60 ShA na neporézní podklady.
Charakteristika Primer 130 je rozpúšťadlový roztok polyuretánových živíc,
zasychajúce teplotou a pôsobením vzdušnej vlhkosti. Použitie Primer 2001
je nutné použít pre dokonalú priľnavosť polyuretánovej tmelu MASTERsil®
Flexibond PB pri lepení autoskiel, zároveň ho možno použiť ako spojovací
mostík pri Použití ostatných MASTERsil® polyuretánových tmelov 15 – 60 ShA
na neporézne podklady

+

+
+

30 / 250 ml

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Sklo, smalt
Savý podklad
Hliník, ocel
Balení

Nažloutlá kapalina
0,97 g/ml
Min. 20 min.
Max. 30 min.

Čirá kapalina
0,80 g/ml
Min. 10 min.
Max. 60 min.

+

+

250 ml

250 ml

Černá / čirá kapalina
1,00 g/ml
Min. 5 min.
Max. 60 min.
+
+
30 / 250 ml

JUMBO fix

Charakteristika jednosložkový lepící a těsnící tmel na bázi modifikovaných silanů – MS polymer s vysokou primární pevností lepeného spoje.
Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, je chemicky neutrální vůči okolí, trvale
elastický. Odolává UV záření, vodě, ozonu, plísním, slané vodě, běžným
čistícím přípravkům a chemikáliím. Po dokonalém vyschnutí přetíratelný –
slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet. Použití pružné
lepení vibračních spojů, lepení zrcadel, plechů, izolačních materiálů na
kov, lepení a těsnění automobilových karosérií, tmelení podlah, spárování
v sanitárních prostorách. Nevhodné pro lepení polyetylenu, polypropylenu, teflonu a silikonu.

Charakteristika MASTERsil® – JUMBO FIX je jednosložkové ekologické
lepidlo (modifikovaný MS polymer) bez silikonu, isokyanátu, rozpouštědel.
V průběhu vytvrzování (vzdušnou vlhkostí) bez zápachu, odolává UV záření,
rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním, je přetíratelný nejen po
vytvrzení, ale již v čerstvém stavu (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme
odzkoušet). Lepidlo se vyznačuje vynikající počáteční přídržností a výrazně
snižuje potřebu zajištění a pomocné fixace – především u stropních a vertikálních aplikací. Výborná přilnavost k široké škále materiálů, dřevo, omítka, zdivo,
plasty (doporučujeme odzkoušet), smalty, zrcadla, sádrokarton, polykarbonáty
obecně, PVC, sklo apod.. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Použití je určeno pro lepení i tmelení jak v domácnostech tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů, kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace,
vzduchotechniky, zasklívání vozidel, pružné lepení a spárování ve stavebnictví,
lepení panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel).
Tmel má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi k porézním
i neporézním podkladům bez Použití primeru, nevytváří bublinky a je snadno
zpracovatelný. Nezanechává skvrny na porézních materiálech.

Lepidlo FIX ONE
Charakteristika jednosložkový lepiací a tesniací tmel na báze modofikovaných silanů – MS polymer s vysokou primárnou pevnosťou lepeného
spoja, Vytvrzuje vzdušnou vlhkosťou, je chemicky neutrálne voči okoliu,
trvalo elastické. Odoláva UV žiareniu, vode, ozonu, pliesnam, bežným
čistiacim prípravkom a chemikáliím. Po dokonalom vyschnuti pretieratelný
– slučitelnost náteru s lepidlom doporúčame odzkúšat. Použitie pružne
lepenie vibračních spojov, lepenie zrkadel, plechov, izolačných materálov
na kov, lepenie a tesnenie automobilových karosérií, tmelenie podlah,
špárovanie v sanitárnych priestorach. Nevhodné pre lepenie polyetylenu,
polypropylenu, teflonu silikonu.
Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

nestékavá pasta
1,06 g/ml čirá,
1,40 bílá
10 – 20 minut
2 – 4 mm/24 hod
0,8 MPa čirá, 1,5 bílá
400 / 500 %
30 / 45 ShA
25 %
< 1%
+5 až +40 C
–40 až +100 C ,
krátk.+120 C
ano
+5 až +30C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
ne
290 ml

Lepidlo JUMBO FIX
Charakteristika MASTERsil® – JUMBO FIX je jednozložkové ekologické
lepidlo (modifikovaný MS polymér) bez silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel.
V priebehu vytvrdzovania (vzdušnou vlhkosťou) bez zápachu, odoláva UV
žiareniu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám, plesniam, je pretierateľný
nielen po vytvrdnutí, ale už v čerstvom
Vzhled nestékavá pasta
stave (zlučiteľnosť náteru s lepidlom
Měrná hmotnost 1,56 g/ml
odporúčame odskúšať). Lepidlo sa
Doba zpracování 5 minut
vyznačuje vynikajúcou počiatočnou
Vulkanizace 2–3 mm/24hod
priľnavosťou a výrazne znižuje potrebu
Modul MPa 1,40 MPa
zabezpečenia a pomocné fixácie – predovšetkým pri stropných a vertikálPevnost MPa 2,28 MPa
nych aplikáciách. Výborná priľnavosť
Tažnost 300 %
k širokej škále materiálov, drevo,
Tvrdost 60 ShA
omietka, murivo, plasty (doporučujeme
Pohyb ve spáře 25 %
odskúšať), smalty, zrkadlá, sadrokarSmrštění pod 1 %
tón, polykarbonáty všeobecne, PVC,
Aplikační teplota +5 až +40 C
sklo apod. Nevhodné pre lepenie
–40 až +100,
Tepelná odolnost
teflónu, polyetylénu, polypropylénu.
krát +160 C
Použitie je určené pre lepenie aj
Odolnost Uv záření ano
tmelenie ako v domácnostiach tak
Teplota skladování +5 až +25 C
iv priemysle (stavebníctvo, výroba
Doba skladování 12 měsíců
vagónov, kontajnerov, karosériou, lodí,
Mastný podklad
člnov, klimatizácie, vzduchotechniky,
Sklo, smalt +
zasklievanie vozidiel, pružné lepenie
Vlhký podklad
a škárovanie v stavebníctve, lepenie
Savý podklad +
panelov, izolačných a dekoračných
Nesavý podklad +
materiálov, obkladov, lepenie zrkadiel).
Hliník, ocel +
Tmel má vysokú odolnosť proti plesOlovo, měď +
niam a výbornú adhéziu k poréznym
Polykarbonát +
i neporéznym podkladom bez použitia
Ostatní plasty +
primeru, nevytvára bublinky a je ľahko
spracovateľný. Nezanecháva škvrny na
Dilatační spáry ne
poréznych materiáloch.
Balení 290 ml

Polyuretanové tmely a MS polymery
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Chemické
kotvy
a
příslušenství

Charakteristika
Chemické kotvy jsou směsi dvoukomponentních lepidel na
bázi pryskyřic a tvrdidla pro ukotvení šroubů, svorníků či tyčí
do podkladu (zdivo, beton, … ) Jsou vhodné pro aplikace
s požadovanou vysokou únosností. Promícháním jednotlivých
komponentů dochází k jejich chemické reakci jejíž výsledkem
je většinou materiál s vyšší únosností než okolní základový
materiál. V současné době je na trhu široká škála forem a typů
pryskyřic splňující různá specifická kritéria výkonů. Do sortimentu
MASTERsil jsme zařadili kotvy značky STADO ResiFix především
díky vysokému poměru cena/výkon a profesionálnímu zázemí
(výpočty únosností, výkonová data, okolní faktory, … )

Výhody
vysoké přilnutí k povrchu
výborné únosnosti v dané třídě
nulové rozpínací tlaky
všestranné použití
odolnost proti chemikáliím, vibracím, korozi, požáru, vlhkosti

Chemické kotvy a příslušenství

Hlavní oblasti Použití
dle typu určeny pro vysoce namáhané nejtěžší kotvení
u profesionálních aplikací, po střední stupeň kotvení vhodný
i pro domácí použití.
kotvení svorníků, tyčí, šroubů, pouzder čepů, …
kotvení úchytů a skob v plném i dutém zdivu
uchycení základových, železničních a jeřábových drah

RESIFIX 3 Plus
RESIFIX 3 E
RESIFIX 3 EX
Směšovače
Nylonové hmoždinky
Ocelová sítka
Aplikační příslušenství

Chemické kotvy a příslušenství

RESIFIX 3 Plus

RESIFIX 3 E

Charakteristika Resi®Fix 3Plus je vysoce výkonný rychleschnoucí
dvousložkový kotevní systém. Je dodáván ve formě kartuše, která v sobě
obsahuje obě složky – pryskyřici a tvrdidlo – umístěné ve dvou oddělených částech. Při aplikaci vytlačováním pomocí standardní aplikační
pistole jsou obě složky promíchávány ve směšovacím hrotu ve správných
poměrech. Použití ResiFix 3Plus poskytuje vysokou únosnost pro beton
a zdivo pro střední stupeň kotvení. Do podkladového materiálu nepřenáší
žádné napětí vznikající rozpínáním. Je vhodný pro aplikaci blízko hrany
podkladového materiálu a omezené osové rozteče kotev. Není nebezpečný pro životní prostředí. ResiFix 3Plus je přednostně určen pro všeobecné
Použití při kotvení svorníků, tyčí, šroubů, úchytů na zeď a skob. Je ideální
pro použití v dutém a perforovaném zdivu, kde se používá ve spojení
s kovovými a nylonovými sítky.

Charakteristika ResiFix 3E je vysoce výkonný rychleschnoucí dvousložkový kotevní systém. Je dodáván ve formě souosé koaxiální kartuše.
Směšovací poměr pryskyřice a tvrdidla je 10:1. Kartuše v sobě obsahuje
obě složky – pryskyřici a tvrdidlo – umístěné ve dvou oddělených částech.
Při aplikaci vytlačováním pomocí standardní aplikační pistole jsou obě
složky promíchávány ve směšovacím hrotu ve správných poměrech.
Použití ResiFix 3E poskytuje vysokou únosnost pro beton a zdivo pro
střední až těžký stupeň kotvení. Do podkladového materiálu nepřenáší
žádné napětí vznikající rozpínáním. Je vhodný pro aplikaci blízko hrany
podkladového materiálu a omezené osové rozteče kotev. Není nebezpečný pro životní prostředí. ResiFix 3E je určen pro kotvení svorníků, šroubů,
pouzder, čepů a hmoždinek. Také poskytuje vyšší úroveň fixace než standardní polyesterové pryskyřice v pevném zdivu, dutých cihlách a prefabrikátech (nutné vhodné sítko) s minimálním smrštěním.

RESIFIX 3 Plus
Charakteristika Resi® Fix 3Plus je vysoko výkonný rýchloschnúca dvojzložkový kotvový systém. Je dodávaný vo forme kartuše, ktorá v sebe obsahuje obe zložky – živicu a tvrdidlo – umiestnené v dvoch samostatných
častiach. Pri aplikácii vytlačovaním pomocou štandardnej aplikačnej pištole
sú obe zložky premiešavané v zmiešavacom hrote v správnych pomeroch.
Použitie ResiFix 3Plus poskytuje vysokú únosnosť pre betón a murivo pre
stredný stupeň kotvenie. Do podkladového materiálu neprenáša žiadne
napätie vznikajúce rozpínaním. Je vhodný pre aplikáciu blízko hrany
podkladového materiálu a obmedzené osovej rozteče
kotiev. Nie je nebezpečný pre životné prostredie. ResiFix
3Plus je prednostne určený pre všeobecné Použitie pri
kotvení svorníkov, tyčí, skrutiek, úchytov na stenu
a skôb. Je ideálny pre Použitie v dutom a perforovanom
murive, kde sa používa v spojení s kovovými a nylonovými sitkami.
Podrobné technické údaje jsou obsaženy
v Technickém listu, popřípadě si vyžádejte
samostatný prospekt

RESIFIX 3 E
Charakteristika ResiFix 3E je vysoko výkonný rýchloschnúca dvojzložkový kotvový systém. Je dodávaný vo forme súosé koaxiálny kartuše. Zmiešavací pomer živice a tvrdidla je 10:1. Kartuša v sebe obsahuje obe zložky –
živicu a tvrdidlo – umiestnené v dvoch samostatných častiach. Pri aplikácii
vytlačovaním pomocou štandardnej aplikačnej pištole sú obe zložky
premiešavané v zmiešavacom hrote v správnych pomeroch. Použitie ResiFix 3E poskytuje vysokú únosnosť pre betón a murivo pre stredné až ťažký
stupeň kotvenia. Do podkladového materiálu
neprenáša žiadne napätie vznikajúce rozpínaním.
Je vhodný pre aplikáciu blízko hrany podkladového materiálu a obmedzené osovej rozteče kotiev.
Nie je nebezpečný pre životné prostredie. ResiFix
3E je určený pre kotvenie svorníkov, skrutiek,
puzdier, čapov a hmoždiniek. Tiež poskytuje
vyššiu úroveň fixácie ako štandardné polyesterovej živice v pevnom murive, dutých tehlách
a prefabrikátoch (nutné vhodné sitko) s minimálnym zmrštením.
Podrobné technické údaje jsou obsaženy
v Technickém listu, popřípadě si vyžádejte
samostatný prospekt
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RESIFIX 3 EX

Směšovače

Charakteristika ResiFix 3EX je vysoce výkonné, čiště epoxidové,
dvousložkové stavební lepidlo. Je dodáváno ve formě souosé (koaxiální)
kartuše. Směšovací poměr pryskyřice a tvrdidla je 3:1. Kartuše v sobě
obsahuje obě složky – pryskyřici a tvrdidlo – umístěné ve dvou oddělených
částech. Při aplikaci vytlačováním pomocí standardní aplikační pistole jsou
obě složky promíchávány ve směšovacím hrotu ve správných poměrech.
Použití ResiFix 3EX poskytuje vysokou únosnost pro beton a zdivo pro
těžký stupeň lepení. Do podkladového materiálu nepřenáší žádné napětí
vznikající rozpínáním. ResiFix 3EX je určen pro uchycení šroubů, pouzder,
čepů a hmoždinek. Je určen pro lepení pro nejvyšší stupeň zatížení.

Charakteristika Mísící špičky s odpovídajícím počtem směšovacích
elementů pro dokonalé smíchání jednotlivých složek kotvy

Charakteristika ResiFix 3EX je vysoko výkonné, čiste epoxidové,
dvojzložkové stavebné lepidlo. Je dodávané vo forme súosé (koaxiálny)
kartuše. Zmiešavací pomer živice a tvrdidla je 3:1. Kartuša v sebe obsahuje
obe zložky – živicu a tvrdidlo – umiestnené v dvoch samostatných častiach.
Pri aplikácii vytlačovaním pomocou štandardnej aplikačnej pištole sú
obe zložky premiešavané v zmiešavacom hrote v správnych pomeroch.
Použitie ResiFix 3EX poskytuje vysokú únosnosť pre betón a murivo pre
ťažký stupeň lepenie. Do podkladového materiálu neprenáša žiadne napätie vznikajúce rozpínaním. ResiFix 3EX je určený pre uchytenie skrutiek,
puzdier, čapov a hmoždiniek. Je určený pre lepenie na najvyšší stupeň
zaťaženia.
Podrobné technické údaje jsou obsaženy
v Technickém listu, popřípadě si vyžádejte
samostatný prospekt

Charakteristika Charakteristika: Miešacie špičky so zodpovedajúcim
počtom zmiešavacích elementov pre dokonalé zmiešanie jednotlivých
zložiek kotvy .

Nylonové
hmoždinky
Charakteristika Univerzální hmoždinky vhodné pro použití ve většině
stavebních materiálů.

Nylonové hmoždinky

Chemické kotvy a příslušenství

RESIFIX 3 EX

Miešacia špička

Charakteristika Univerzálne hmoždinky vhodné pre použitie vo väčšine
stavebných materiálov. .

Ocelová sítka
Charakteristika Kotevní pouzdro z galvanické ocelové síťky používané
s kotevními pryskyřicemi poskytuje podporu a výztuhu pro aplikace do dutého materiálu, poškozených vyvrtaných otvorů, povrchů neznámé kvality
a hlubokých vrtaných otvorů a kaveren.

Ocelové sítko
Charakteristika Kotevní pouzdro z galvanické ocelové síťky používane
s kotevními pryskyřicemi poskytuje podporu a výztuhu pro aplikace do dutého materiálu, poškozených vyvrtaných otvorů, povrchů neznámé kvality
a hlubokých vrtaných otvorů a kaveren.
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Polyuretanové
pěny

Charakteristika
Polyuretanové pěny jsou rozpouštědlové hmoty, které
nabývají na objemu působením vzdušné a podkladové
vlhkosti. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí k většině
stavebních, především porézních materiálů a výbornými
izolačními vlastnostmi. Působením ÚV záření dochází
k degradaci pěn, proto je potřeba je po vytvrzení uzavřít
nátěrem, přetmelením, nebo omítnutím.

Výhody
dobré tepelně a zvukové izolační vlastnosti
výborná přilnavost na stavební materiály
rychlá řezatelnost
přetíratelnost

Polyuretanové pěny
Hlavní oblasti Použití
vyplňování a těsnění stavebních otvorů
lepení izolačních materiálů

Polyuretanová pěna Standart a Profi
Polyuretanová pěna zimní
Polyuretanová pěna nízkoexpanzní
Polyuretanová pěna MAX
Studnařská a kanalizační pěna
Montážní pěna ohnivzdorná B1
Čistič PU pěny
Odstraňovač silikonu a pěny
Lepidlo na polystyren AS2302
Insta Stick – pěnové lepidlo na izolační materiály

Polyuretanové pěny
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Polyuretanová pěna
Standart a Profi

Polyuretanová
pěna zimní

Charakteristika MASTERsil® – Montážní pěna je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje
až na 50-ti násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě,
neodolává UV záření, dá se přetírat. Použití MASTERsil® – Montážní pěna
je vhodná pro vnitřní i vnější Použití na upevňování a těsnění dveřních
a okenních rámů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro
vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových
koutů, dotěsňování střešních tašek apod.

Charakteristika Montážní pěna zimní je jednosložková polyuretanová
pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na
50-ti násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat. Použití Montážní pěna zimní je vhodná
pro vnitřní i vnější Použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních
rámů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování
dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů,
dotěsňování střešních tašek apod

Montážna polyuretánová pena
Standart a Profi

Montážna polyuretánová pena
zimná

Charakteristika MASTERsil® – Montážna pena je jednozložková
polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty
expanduje až na 50-násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva
plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať. Použitie MASTERsil® – Montážna pena je vhodná pre vnútorné i vonkajšie Použitie na
upevňovanie a tesnenia dverí a okenných rámov, opravy muriva, omietky
v miestach priechodu potrubia a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier.
Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchovacích kútov, dotesňovanie strešných
škridiel apod.

Charakteristika Montážna pena zimná je jednozložková polyuretánová
penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na
50-násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode,
neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať. Použitie Montážna pena zimná je
vhodná pre vnútorné i vonkajšie Použitie na upevňovanie a tesnenia dverí
a okenných rámov, opravy muriva, omietky v miestach priechodu potrubia
a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní,
sprchovacích kútov, dotesňovanie strešných škridiel apod.

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
20 – 25 Kg/m3
10 – 15 min.
Max. 45 min.
38–42 l / 750 ml
Max. 5 %
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
Do +25°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Jako výplň
300 / 500 / 750 ml

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
20 – 30 kg/m3
10 – 40 min.
30 – 140 min.
38–42 l / 750 ml
max. 5 %
–13 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
Do +25°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Jako výplň
500 / 750 ml

Polyuretanová
pěna MAX

Charakteristika MASTERsil® – Montážní pěna nízkoexpanzní je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 35-ti násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat. Použití MASTERsil®
– Montážní pěna nízkoexpanzní je vhodná pro vnitřní i vnější Použití na
upevňování a těsnění dveřních a okenních rámů, lepení parapetů, opravy
zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin
a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod.

Charakteristika MASTERsil® – Montážní pěna MAX 70l je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti
a teploty expanduje až na více než 90-ti násobek svého původního
objemu. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat.
Použití MASTERsil® – Montážní pěna MAX je vhodná pro vnitřní i vnější
Použití na upevňování a těsnění dveřních a okenních rámů, opravy zdiva,
omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr.
Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních
tašek apod.

Montážna polyuretánová pena
nízkoexpanzné

Montážna pena polyuretánová MAX

MASTERsil®

Charakteristika
– Montážna pena nízkoexpanzná je
jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 35-násobok svojho pôvodného objemu.
Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.
Použitie MASTERsil® – Montážna pena nízkoexpanzná je vhodná pre
vnútorné i vonkajšie Použitie na upevňovanie a tesnenia dverí a okenných
rámov, lepenie parapetov, opravy muriva, omietky v miestach priechodu
potrubia a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie
vaní, sprchovacích kútov, dotesňovanie strešných škridiel apod.

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
18 – 20 kg/m3
10 – 15 min.
25 – 30 min.
28 – 32l / 750 ml
Max. 5 %
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
Do +25°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
Jako výplň
750 ml

Charakteristika MASTERsil® – Montážna pena MAX 70l je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na viac ako 90-násobok svojho pôvodného objemu.
Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.
Použitie MASTERsil® – Montážna pena MAX je vhodná pre vnútorné
i vonkajšie Použitie na upevňovanie a tesnenia dverí a okenných rámov,
opravy muriva, omietky v miestach priechodu potrubia a pre vyplňovanie
dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchovacích kútov,
dotesňovanie strešných škridiel apod.

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
12 – 16 kg/m3
8 min.
20 min.
47 – 53l / 750 ml
Max. 5 %
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
Do +25°C
18 měsíců

Polyuretanové pěny

Polyuretanová
pěna nízkoexpanzní

+
+
+
+
+
+
+
Jako výplň
850 ml gun
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Polyuretanové pěny
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Studnařská
a kanalizační pěna

Montážní pěna
ohnivzdorná B1

Charakteristika MASTERsil® – Studnařská a kanalizační pěna je jednosložková
polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 50-ti násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě,
neodolává UV záření, dá se přetírat, tento typ má atestaci na styk s pitnou vodou.
Použití MASTERsil® – Studnařská a kanalizační pěna je vhodná při instalaci betonových a obdobných skruží ve studnách, kanalizacích, šachtách apod., všude tam,
kde lze předpokládat styk pěny s pitnou, případně užitkovou vodou. Samozřejmě
lze použít při standardních montážích dveřních a okenních rámů, opravy zdiva,
omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také
vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod.

Charakteristika MASTERsil® – Montážní pěna ohnivzdorná B1 je jednosložková polyuretanová pěnová hmota. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 40-ti násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísním, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat. Použití MASTERsil®
– Montážní pěna ohnivzdorná B1 je vhodná pro vnitřní i vnější Použití na
upevňování a těsnění elektroinstalací protipožárních dveří, trezorů, dveřních a okenních rámů, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí
a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van,
sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod., všude tam, kde jsou
zvýšené požadavky na odolnost proti ohni.

Studniarská a kanalizačná pena

Montážna pena ohňovzdorná B1

Charakteristika MASTERsil® – Studniarská a kanalizačná pena je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty
expanduje až na 50-násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva
plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať, tento typ má atestáciu
na styk s pitnou vodou. Použitie MASTERsil® – Studniarská a kanalizačná pena
je vhodná pri inštalácii betónových a obdobných skruží v studniach, kanalizáciách, šachtách a pod, všade tam, kde možno predpokladať styk peny s pitnou,
prípadne úžitkovou vodou. Samozrejme možno použiť pri štandardných
montážach dverných a okenných rámov, opravy muriva, omietky v miestach
priechodu potrubia a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre
izolácie vaní, sprchovacích kútov, dotesňovanie strešných škridiel apod.

Charakteristika MASTERsil® – Montážna pena ohňovzdorná B1 je
jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 40-násobok svojho pôvodného objemu.
Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.
Použitie MASTERsil® – Montážna pena ohňovzdorná B1 je vhodná pre
vnútorné i vonkajšie Použitie na upevňovanie a tesnenie elektroinštalácií protipožiarnych dverí, trezorov, dverných a okenných rámov, opravy
muriva, omietky v miestach priechodu potrubia a pre vyplňovanie dutín,
prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchovacích kútov, dotesňovanie strešných škridiel atď, všade tam, kde sú zvýšené požiadavky na
odolnosť proti ohňu.

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
18 – 22 kg/m3
10 min.
60 min.
38 – 42l / 750 ml
Max. 5 %
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
+5 až +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
750 ml spray / gun

Vzhled
Měrná hmotnost
Nelepivost
Řezatelnost
Modul MPa
Pevnost MPa
Pěnivost
Tvrdost
Tvarová stabilita
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Napěňující tekutina
26 – 30 kg/m3
5 – 10 min.
25 – 30 min.
30 – 35l / 700 ml
Max. 1 %
+5 až +40°C
–40 až +80°C
Ne
+5 až +30°C
12 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
750 ml

Čistič PU pěny

Odstraňovač
silikonu a pěny

Charakteristika MASTERsil® – Čistič pěny je jednosložkový rozpouštědlový přípravek pro veškeré práce s polyuretanovou pěnou, je možné jej
využít pro přípravu podkladu při pracích se silikonovými a jinými tmely.
Použití MASTERsil® – Čistič pěny je určen k odstranění čerstvé pěny, k pročištění aplikační pistole na pěnu, k odmaštění podkladu před tmelením,
k očištění potřísněného okolí při tmelení a lepení zejména silikonovými
tmely.

Charakteristika MASTERsil® – Odstraňovač silikonu a pěny je jednosložkový rozpouštědlový přípravek. V průběhu vysychání vytváří typickou rozpouštědlovou vůni. Použití MASTERsil® – Odstraňovač silikonu a pěny je
určen pro snadnější odstranění čerstvého nebo zvulkanizovaného silikonu
nebo vytvrzené polyuretanové pěny. Pro obsah rozpouštědel odzkoušejte
slučitelnost přípravku s čištěným podkladem.

Charakteristika MASTERsil® – Čistič peny je jednozložkový rozpúšťadlový prípravok pre všetky práce s polyuretánovou penou, je možné ho
využiť na prípravu podkladu pri prácach so silikónovými a inými tmely.
Použitie MASTERsil® – Čistič peny je určený na odstránenie čerstvé peny,
k prečisteniu aplikačná pištoľ na penu, k odmastenie podkladu pred
tmelením, na očistenie poliateho okolia pri tmelenie a lepenie najmä
silikónovými tmelmi.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Tekutina
0,79 g/ml
Odpaření
–13 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +30°C
18 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
500 ml

Odstraňovač silikónu a peny
Charakteristika MASTERsil® – Odstraňovač silikónu a peny je jednozložkový rozpúšťadlový prípravok. V priebehu vysychania vytvára typickú
rozpúšťadlovou vôňu. Použitie MASTERsil® – Odstraňovač silikónu a peny
je určený pre jednoduchšie odstránenie čerstvého alebo zvulkanizovaného
silikónu alebo vytvrdenej polyuretánovej peny. Pre obsah rozpúšťadiel
odskúšajte zlučiteľnosť prípravku s čisteným podkladom.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

Tekutina
0,80 g/ml
15 min.
Odpaření
–13 až +40°C
–40 až +80°C
Ano
Do +30°C
24 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ano
200 ml

Polyuretanové pěny

Čistič PU peny
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Lepidlo na
polystyren AS 2302
Charakteristika MASTERsil® – Lepidlo na polystyren AS 2302 je lepicí,
výplňová a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi se vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je primárně
určené k lepení polystyrénových desek. Použití MASTERsil® – Lepidlo na
polystyren AS 2302 je určeno k lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinný domů, montovaných staveb
apod. Další možné Použití – montáž a lepení dveřních zárubní, utěsnění
spár, trhlin, otvorů prostupů instalací vody, topení, plynu atd. Vhodné pro
výplně spár roubených staveb. Lepidlo neodolává UV záření.

Polyuretanové pěny

Lepidlo na polystyrén AS2302
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Charakteristika MASTERsil® – Lepidlo na polystyrén AS 2302 je lepiaca,
výplňová a tesniaca polyuretanová hmota vznikajúce napenením a vytvrdnutím kvapalnej reakčnej zmesi so vzdušnou vlhkosťou. Lepidlo je
primárne určené na lepenie polystyrénových dosiek. Použitie MASTERsil®
– Lepidlo na polystyrén AS 2302 je určené na lepenie izolačných dosiek
z penového polystyrénu pri izolácii panelových domov, rodinný domov,
montovaných stavieb apod Ďalšie možné Použitie – montáž a lepenie
dverných zárubní, utesnenie škár, trhlín, otvorov prestupov inštalácií vody
, kúrenia, plynu atď Vhodné pre výplne škár zrubových stavieb. Lepidlo
neodoláva UV žiareniu.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Nelepivost
Řezatelnost
Pevnost MPa
Tažnost
Pěnovost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

napěňující tekutina
12–19 kg/m3
8 minut
20 minut

34–38 l / 750 ml
max 3 %
+5 až +30C
–40 až +80C
ne
+5 až +30C
18 měsíců

+
+
+
+
+
+
ne
750 ml gun

Insta Stick
– pěnové lepidlo na
izolační materiály
Charakteristika jednosložkové pěnové polyuretanové lepidlo, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Použití je určeno k rychlému lepení izolačních
materiálů – EPS,XPS, minerální vlna, sádrokarton apod. na většinu stavebních podkladů – omítka, beton, sádrokarton, stěrkové lepidlo apod.

Insta Stick – penové lepidlo
na izolačné materiály
Charakteristika jednozložkové penové polyuretanové lepidlo, vulkanizujúcevzdušnou vlhkostou. Použitie je určeno k rychlému lepeníu izolačných materiálov – EPS,XPS, minerálna vlna, sádrokarton apod. na vetšinu
stavebných podkladov – omíetka, beton, sádrokarton, cihla, stěrkové
lepidlo apd..

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Nelepivost
Řezatelnost
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pěnivost
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

napěňující tekutina
16 – 20 kg/m3
4 minuty
15 minut

32–36 l / 750 ml
max 2 %
+5 až +30C
–40 až +80 C
ne
+5 až +30 C
12 měsíců

+
+
+
+
+
+
ne
750 ml gun
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Polyuretanové pěny

Technické
spreje
a
maziva

Charakteristika
Technické spreje jsou nezbytné prostředky denních činností nejen
v profesionálních dílnách a provozech, ale také v domácnostech.
Jsou plněny v tlakových dózách s aerosolovými rozprašovači
pro velmi snadnou a pohodlnou použitelnost. Uvedená maziva
následně rozšiřují tuto skupinu výrobků o nejpoužívanější typy
maziv v široké škále balení.

Výhody
snadná a opakovatelná aplikace
použitelnost ve všech polohách (dle typu)
ověřená vysoká účinnost
velký rozsah balení

Hlavní oblasti Použití
„denní“ potřeby rozmanitého mazání v domácnostech i profesionálních dílnách
čištění a uvolňování starých spojů a povrchů
odstraňování a ochrana proti korozi

Technické spreje a maziva

Čistič brzd
Odstraňovač nátěrů
Uvolňovač šroubů
Silikonový olej
Univerzální mazivo
Univerzální lepidlo
Univerzální vazelína
Silikonová vazelína

Čistič brzd

Odstraňovač
nátěrů

Charakteristika jednosložkový čistící přípravek připravený k okamžitému použití, vhodný pro údržbu kovových podkladů. Hnací plyn neobsahuje CFC. Použití všude, kde je třeba očistit podklady od zbytků lepidel,
mastného prachu, zrezivělých částič, zoxidovaných zbytků. Následně
chrání před vlhkostí, má částečné mazací vlastnosti.

Charakteristika jednosložkový gelový rozpouštědlový přípravek připravený k okamžitému použití. Nezpůsobuje korozi na čištěných materiálech.
Hnací plyn neobsahuje CFC. Použití přípravek slouží na odstraňování
rúzných typů nátěrů (barev, laků) ze skla, kovů, keramiky, dřeva, plastů.
Lze použít také na svislé povrchy, nenarušuje obecně známé podkladové
materiály. V případě neznámého podkladu (spec.plasty, upravené dřevo
apod..) doporučujeme odzkoušet slučitelnost přípravku s podkladem.

Čistič brzd

Technické spreje a maziva

Charakteristika jednozložkový čistiaci prostriedok pripravený k okamžitému použitiu, vhodný pre údržbu kovových podkladov. Hnací plyn
neobsahuje CFC. Použitie všade, kde je potrebné očistiť podklady od
zvyškov lepidiel, mastného prachu, zhrdzavených častíc, zoxidovaných
zvyškov. Následne chráni pred vlhkosťou, má čiastočné mazacie vlastnosti.
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Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol
odpařování

max +40 C

+10 +20C
36 měsíců
+

+

spray 400 ml

Odstraňovač náterov
Charakteristika jednozložkový gélový rozpúšťadlový prípravok, pripravený na okamžité použitie. Nespôsobuje koróziu na čistených materiáloch.
Hnací plyn neobsahuje CFC. Použitie prípravok slúži na odstraňovanie
rôznych typov náterov (farieb, lakov) zo skla, kovov, keramiky, dreva, plastov. Možno použiť aj na zvislé povrchy, nenarúša všeobecne známe podkladové materiály. V prípade neznámeho podkladu (špec. plasty, upravené
drevo apod.) odporúčame odskúšať zlučiteľnosť prípravku s podkladom.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol
odpařování

max +40 C

+10 +20C
36 měsíců
+
+
+
+
+

spray 400 ml

Silikonový olej

Charakteristika jednosložkový rozpouštědlový přípravek připravený
k okamžitému použití. Hnací plyn neobsahuje CFC. Použití díky vysoké
schopnosti penetrace proniká do závitů, odstraňuje rez, promazává třecí
plochy, uvolňuje oxidované materiály. Chrání před vlivem vlhkosti, prachu,
zvyšuje odolnost proti rzi. Jeho Použití prodlouží životnost mechanických
částí. Usnadňuje demontáž, servis a údržbu.

Charakteristika jednosložkový mazací přípravek připravený k okamžitému použití, vytváří antistatický mastný film s vysokou tepelnou odolností. Použití promazává posuvné plochy, ošetřuje plastové a gumové plochy,
chrání před vlhkostí, zabraňuje namrzání. Působí jako separační činidlo
forem při zpracování plastů, kaučuků, kovů při stříkání, lisování, slévání,
extruzi, odlévání. Vytvoří jemný film.

Uvoľňovač skrutiek

Silikónový olej

Charakteristika jednozložkový rozpúšťadlový prípravok pripravený na
okamžité použitie. Hnací plyn neobsahuje CFC. Použitie vďaka vysokej
schopnosti penetrácie preniká do závitov, odstraňuje hrdzu, premazáva
trecie plochy, uvoľňuje zoxidované materiály. Chráni pred vplyvom vlhkosti, prachu, zvyšuje odolnosť proti korózií. Jeho Použitie predĺži životnosť
mechanických častí. Uľahčuje demontáž, servis a údržbu.

Charakteristika jednozložkový mazací prostriedok pripravený k okamžitému použitiu, vytvára antistatický mastný film s vysokou tepelnou odolnosťou. Použitie premazáva posuvné plochy, ošetruje plastové a gumové
plochy, chráni pred vlhkosťou, zabraňuje namŕzaniu. Pôsobí ako separačné
činidlo foriem pri spracovaní plastov, kaučuku, kovov pri striekaní, lisovaní,
zlievaní, extrahovaní, odlievaní. Vytvorí jemný film.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol
odpařování

max +40 C

+10 +20C
36 měsíců
+
+
+
+
+
+
+

spray 400 ml

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol
odpařování

Technické spreje a maziva

Uvolňovač šroubů

max +40 C

+15 až +25 C
36 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
spray 400 ml
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Technické spreje a maziva
64

Univerzální mazivo

Univerzální lepidlo

Charakteristika jednosložkový mazací přípravek připravený k okamžitému použití. Odolává vodě, (i slané), kyselým a alkalickým roztokům,
teplotám.Chrání před korozí, konzervuje. Použití mazání ozubených, šnekových, pákových a dalších převodových mechanismů. Vhodné pro mazání
řetězů, brzd, ozubených kol, pantů, kování apod.

Charakteristika jednosložkové rozpouštědlové lepidlo, připravené
k okamžitému použití. Hnací plyn neobsahuje CFC. Použití zejména plošné lepení plastů, korku, dřeva, papíru, kartonů, textílií apod.. Ve výrobě,
opravách, údržbě v autoprůmyslu, reklamě, čalounictví, podlahářství. Není
vhodné pro lepení polystyrenu, keramických obkladů.

Univerzálne mazivo

Univerzálne lepidlo

Charakteristika jednozložkový mazací prípravok pripravený k okamžitému použitiu. Odoláva vode, (i slanej), kyslým a alkalickým roztokom,
teplotám, chráni pred koróziou, konzervuje. Použitie mazanie ozubených, ložiskových, pákových a ďalších prevodových mechanizmov. Vhodná
pre mazanie reťazí, bŕzd, ozubených kolies, pántov, kovaní a pod.

Charakteristika jednozložkové rozpúšťadlové lepidlo, pripravenéna
okamžité použitie. Hnací plyn neobsahuje CFC. Použitie najmä plošné
lepenie plastov, korku, dreva, papiera, kartónov, textílií apod., vo výrobe,
opravách, údržbe v autopriemysle, reklame, čalúnnictve, podlahárstve. Nie
je vhodné na lepenie polystyrénu, keramických obkladov.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol

odpařování

max +40 C

+10 +20C
36 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
+
spray 400 ml

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

aerosol
3 minuty
odpařování

max +40 C

+10 +20C
36 měsíců
+
+
+

+
+
spray 250 ml

Univerzální
vazelína

Silikonová vazelína

Charakteristika vazelína je plastické mazivo na základě ropných základových olejů s přísadami proti oxidaci a rezivění. Vazelína odolává vodě,
teplotám, UV záření, vůči okolí nezávadná. Použití vazelína je určena
zejména pro mazání valivých ložisek v běžných provozních podmínkách,
k promazání kluzných uložení, malých ozubených převodů, vhodné pro
mazání ložisek středních elektromotorů, dynam, alternátorů, vysavačů, ložiska praček, vodních čerpadel. Vhodné pro snadné promazání a ochranu
vnitřních a venkovních závěsů (pantů) vrat, dveří, oken.

Charakteristika MASTERsil® – Silikonová vazelína je homogenní
směs metylsilikonového oleje a aerogelu oxidu křemičitého. Vazelína je
čirá, bez zápachu, nepodléhá oxidaci, vhodná pro styk s pitnou vodou,
mlékem, potravinářskými oleji, vínem a pivem, odolává vodě, teplotám,
UV záření, zředěným kyselinám, louhům a solím. Je inertní vůči okolí.
Použití MASTERsil® – Silikonová vazelína je vhodná pro absolutně čisté
promazání stáčecích ventilů a šoupat, vodovodních baterií, stykačů,
vypínačů apod. Vazelína má vodoodpudivé účinky – vhodná pro ochranu
venkovních elektroizolací, zabraňuje korozi, chrání před agresivním chemickým prostředím.

Charakteristika vazelína je plastické mazivo na základe ropných základových olejov s prísadami proti oxidácii a hrdzaveniu. Vazelína odoláva
vode, teplotám, UV žiareniu, voči okoliu nezávadná. Použitie vazelína
je určená najmä pre mazanie valivých ložísk v bežných prevádzkových
podmienkach, k premazanie klzných uložení, malých ozubených prevodov,
vhodné pre mazanie ložísk stredných elektromotorov, dynám, alternátorov, vysávačov, ložiská práčok, vodných čerpadiel. Vhodné pre ľahké
premazanie a ochranu vnútorných a vonkajších závesov (pántov) brán,
dverí, okien.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

žlutohnědá pasta
0,95 g/ml
neomezeně

neomezeně
–40 až +80C
ano
+5 až +40C
36 měsíců
+
+
+
+
+
+
+
+
ne
315 ml

Silikónová vazelína
Charakteristika MASTERsil® – Silikónová vazelína je homogénna zmes
metylsilikonového oleja a aerogéle oxidu kremičitého. Vazelína je číra, bez
zápachu, nepodlieha oxidácii, vhodná pre styk s pitnou vodou, mliekom,
potravinárskymi olejmi, vínom a pivom, odoláva vode, teplotám, UV
žiareniu, zriedeným kyselinám, lúhom a soliam. Je inertné voči okoliu.
Použitie MASTERsil® – Silikónová vazelína je vhodná pre absolútne čisté
premazanie stáčacích ventilov a šúchať, vodovodných batérií, stýkačov,
vypínačov a pod Vazelína má vodoodpudivé účinky – vhodná pre ochranu
vonkajších elektroizolacií, zabraňuje korózii, chráni pred agresívnym
chemickým prostredím.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

čirá pasta
1,00 g/ml
neomezeně

neomezeně
–70 až +150C
ano
+5 až +40C
neomezeně
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ne
60 ml

Technické spreje a maziva

Univerzálna vazelína
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Nátěry
a
přísady

Charakteristika
Jde o skupinu značně rozmanitých produktů, které mají ale
nepostradatelné využití téměř na každé stavbě. Parametry
jednotlivých produktů naleznete vždy u konkrétního výrobku
a předstravují vždy nejpraktičtější variantu v poměru běžných
produktů na trhu (např. u hydroizolace možnost použití i pro
venkovní aplikace, u mrazuvzdorné přísady jde o bezchloridovou
variantu, … ).

Výhody
snadné a kvalitní použití – jednosložkové materiály
zlepšují kvalitu stavby a použitých směsí
umožňují práci za ztížených podmínek
(dle typu – např. za mrazu, složitě členěné plochy, …)
profesionální výsledek
usnadnění a zrychlení práce

Hlavní oblasti Použití
izolace střech, balkonů, koupelen
izolace proti tlakové vodě
penetrace podkladů
betonování za mrazu

Nátěry a přísady

Hydroizolační nátěr Top Roof
Vodotěsný nátěr – stěrka
Přísada do stavebních směsí
Mrazuvzdorná přísada do betonu

Hydroizolační
nátěr Top Roof

Vodotěsný nátěr
– stěrka

Charakteristika jednosložkový hydroizolační přípravek na bázi akrylátového polymeru a plniv. Odolává povětrnostním vlivům , chrání před
vlhkostí, vytváří stále pružnou izolační membránu. Použití pružná izolační
vrstva / membrána/ pro opravu střech, teras, balkonů, garáží, koupelen,
toalet apod.. Na střechách může být jako finální vrstva, pro ostatní aplikace jako podkladní izolační vrstva pod lepidlo obkladů, dlažeb, korku,
marmolea a pod…

Charakteristika MASTERsil® – Vodotěsný nátěr – stěrka je modifikovaná
suchá směs, která vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace. Má dvojí
působení – jednak kapilární (proniká hluboko do struktury) a bariérové
(tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu). Použití MASTERsil® – Vodotěsný
nátěr – stěrka po smíchání s vodou zvyšuje nepropustnost betonů a malt
proti vodě, kyselinám, ropným produktům, zabraňuje korozi betonu. Je
určen zejména pro vodohospodářské stavby, rekonstrukce čističek odpadních vod, opravu záchytných jímek pro agresivní kapaliny s různým stupněm pH, ošetření betonových ploch u čerpacích stanic, myček, autoparky,
šachty, bazény apod., všude tam, kde je potřebná dlouhodobá životnost
betonových konstrukcí bez nutnosti periodických oprav.

Hydroizolačný náter Top Roof

Nátěry a přísady

Charakteristika jednozložkový hydroizolačný prípravok na báze akrylátového polymeru a plniv. Odoláva povetrnostným vlivom , chrání pred
vlhkosťou, vytvára stálo pružnú izolačnú membránu. Použitie pružná
izolačná vrstva / membrána/ pre opravu strech, terás, balkonov, garáží, kúpelen, toalet apod.. Na strechách može býť ako finálna vrstva, pre ostatné
aplikácie ako podkladná izolačná vrstva pod lepidlo obkladov, dlažieb,
korku, marmolea apod…

68

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Orientační spotřeba
Dilatační spáry
Balení

bílá pasta
1,20 g/mlv
72 hodin

+7 až +25°C
–30 až +80°C
Ano
+5 až +30°C
18 měsíců

+
+
+

1,5 až 2,0 kg / m2
6 / 22 kg

Vodotesný náter – stierka
Charakteristika MASTERsil® – Vodotesný náter – stierka je modifikovaná
suchá zmes, ktorá vytvára hydroizolačnú efekt na báze kryštalizácie. Má
dvojité pôsobenie – jednak kapilárne (preniká hlboko do štruktúry) a bariérovej (tvoria na povrchu vodotesnú vrstvu). Použitie MASTERsil® – Vodotesný náter – stierka po zmiešaní s vodou zvyšuje nepriepustnosť betónov
a mált proti vode, kyselinám, ropným produktom, zabraňuje korózii betónu. Je určený najmä pre vodohospodárske stavby, rekonštrukcie čističiek
odpadových vôd, opravu záchytných jímok pre agresívne kvapaliny s rôznym
stupňom pH, ošetrenie betónových plôch u čerpacích staníc, umývačiek,
autoparkov, šachty, bazény a pod, všade tam, kde je potrebná dlhodobá
životnosť betónových konštrukcií bez nutnosti periodických opráv.
Vzhled
Barva
Měrná hodnota
Doba zpracování
Vulkanizace
Pevnost v tahu
Pevnost v tlaku
Přídržnost k podkladu
Paropropustnost
Pohyb ve spáře
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Vodné podklady
Sádrokarton
Omítka
Betonový panel
Pěnosilikát
Tapety
Dřevo
Dřevotříska
Cementotříska
Balení

Prášková homota
Šedá
1,40 g/ml
120 minut
vysychání
4,00 MPa
35 MPa
1,20 MPa
+5 až +40°C
–40 až +150°C
Ano
+5 až +30°C
24 měsíců
+
+
+

+
5 kg

Přísada do
stavebních směsí

Mrazuvzdorná
přísada do betonu

Charakteristika MASTERsil® – Přísada do stavebních směsí je jednosložková vodná disperze, netoxická, , nehořlavá, nevýbušná, hygienicky
a zdravotně nezávadná. Použití MASTERsil® – Přísada do stavebních směsí
je vhodná jako přísada do stavebních betonových a maltových směsí. Dávkování provádějte v množství od 5% na hmotnost cementu nebo vápna
v připravované směsi.

Charakteristika MASTERsil® – Mrazuvzdorná přísada do betonu je jednosložková bezchloridová kapalina. Použití MASTERsil® – Mrazuvzdorná
přísada do betonu je určena jako přísada umožňující betonáž při teplotách
do – 10°C. Přísada minimalizuje dobu ochrany betonu a malty za nízkých
teplot a to především zvýšením počátečních hydratačních reakcí cementu
a tím rychlosti tvrdnutí betonu a cementové malty k hodnotám pevnosti
tlaku 4 – 8 MPa, kdy je již beton nebo malta odolná mrazu. Přísada nezpůsobuje korozi kovových výztuží.

Charakteristika MASTERsil® – Prísada do stavebných zmesí je jednozložková vodná disperzia, netoxická, nehorľavá, nevýbušné, hygienicky
a zdravotne nezávadná. Použitie MASTERsil® – Prísada do stavebných
zmesí je vhodná ako prísada do stavebných betónových a maltových
zmesí. Dávkovanie vykonávajte v množstve od 5% na hmotnosť cementu
alebo vápna v pripravovanej zmesi.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad do
5 % vlhkosti
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

bílá tekutina
1,100 g/ml
20 min.
+5 až +35°C
–40 až +80°C
Ano
Do +25°C
24 měsíců

+
+

1 / 3 / 5 / 20 kg

Mrazuvzdorná prísada do betónu
Charakteristika MASTERsil® – Mrazuvzdorná prísada do betónu je jednozložková bezchloridová kvapalina. Použitie MASTERsil® – Mrazuvzdorná prísada do betónu je určená ako prísada umožňujúca betonáž pri
teplotách do – 10°C. Prísada minimalizuje dobu ochrany betónu a malty
za nízkych teplôt a to predovšetkým zvýšením začiatočných hydratačných
reakcií cementu a tým rýchlosti tvrdnutia betónu a cementovej malty
k hodnotám pevnosti tlaku 4 – 8 MPa, kedy je už betón alebo malta odolná mrazu. Prísada nespôsobuje koróziu kovových výstuží.

Vzhled
Měrná hmotnost
Doba zpracování
Vulkanizace
Modul MPa
Pevnost MPa
Tažnost
Tvrdost
Pohyb ve spáře
Smrštění
Aplikační teplota
Tepelná odolnost
Odolnost Uv záření
Teplota skladování
Doba skladování
Mastný podklad
Sklo, smalt
Vlhký podklad
Savý podklad
Nesavý podklad
Hliník, ocel
Olovo, měď
Polykarbonát
Ostatní plasty
Dilatační spáry
Balení

čirá tekutina
1,25 g/ml
–10 až +3°C
–40 až +80°C
Ano
0 až +35°C
24 měsíců

1 / 3 / 5 / 20 kg

Nátěry a přísady

Prísada do stavebných zmesí

69

Příslušenství

Charakteristika
Pistole, náhradní díly, stěrky a pomůcky pro kvalitní a snadnou
aplikaci většiny produktů stavební chemie. Nezbytné pro
použití při stavebních pracích, v autoopravárenství, kovoprůmyslu
a autoprůmyslu i pro domácí aplikace.

Výhody
snadné a kvalitní použití tmelů, lepidel a polyuretanových pěn
přesné dávkování
profesionální výsledek
usnadnění a zrychlení práce

Hlavní oblasti Použití
aplikace tmelů a lepidel jak z kartuší (290–315 ml)
tak salámů (400–600 ml)
aplikace polyuretanových pěn
uhlazování spár, profi nůž na kartuše, …

Aplikační pistole, stěrky, škrabky
Těsnící aplikátory, nože, …
Náhradní díly
Lepící a těsnící pásky:
pro výrobu izolačních skel, plastových oken
pro lepení fólií, zrcadel, …
fixační, izolační, hliníkové, … pásky

Příslušenství

Pistole Hobby rámová – standardní aplikační pistole
Pištoľ Hobby rámová – štandartná aplikačná pištoľ
Charakteristika litinová aplikační pistole pro vytlačování tmelů a lepidel z kartuší s obsahom 315ml.
Vhodné pro občasné užití.
Charakteristika Liatinová aplikačná pištoľ na vytláčanie tmelov a leidiel z kartuší s obsahom 315ml.
Vhodná na občasné použitie.
Balení prodej volně, karton 12 ks

Pistole Profi Wexford rámová – profesionální aplikační pistole
Pištoľ Profi Wexford rámová – profesionálna aplikačná pištoľ
Charakteristika Litinová aplikační pistole pro snadné vytlačování tmelů a lepidel z kartuší o obsahu 315ml.
Vhodná pro časté používání.
Charakteristika Liatinová aplikačná pištoľ pre ľahké vytláčanie tmelov a lepidiel z kartuší o obsahu 315ml.
Vhodná pre časté používanie.
Balení: prodej volně, karton 12 ks

Pistole Profi Chilton vaničková profesionální aplikační pistole
Pištoľ Profi Chilton vaničkové profesionálna aplikačná pištoľ
Charakteristika Litinová aplikační pistole s upraveným převodem pro snadné vytlačování tužších tmelů
z kartuší o obsahu 315ml. Vhodná pro dlouhodobé používání.
Charakteristika Liatinová aplikačná pištoľ s upraveným prevodom pre ľahké vytláčanie tuhších tmelov
z kartuší o obsahu 315ml. Vhodná pre dlhodobé používanie.
Balení: prodej volně

Pistole Winchester pneumatická profesionální aplikační pistole
Pištoľ Winchester pneumatická profesionálna aplikačná pištoľ

Příslušenství

Charakteristika Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačovaní tmelů k kartuší 315ml,
vhodná pro dlouhodobé používání.
Charakteristika Pneumatická aplikačná pištoľ pre profesionálnych užívateľov na vytláčanie tmelov k kartuší 315ml,
vhodná pre dlhodobé používanie.
Balení: prodej volně

Pistole Profi Avon – profesionální aplikační pistole
Pištoľ Profi Avon – profesionálna aplikačná pištoľ
Charakteristika Mechanická aplikační pistole pro snadné vytlačování tmelů a lepidel
z aluminiových „salámů“ 600ml i kartuší o obsahu 315ml.
Charakteristika Mechanická aplikačná pištoľ pre ľahké vytláčanie tmelov a lepidiel
z alumíniových „salám“ 600ml aj kartuší o obsahu 315ml.
Balení: prodej volně

Pistole Profi Wilton pneumatická profesionální aplikační pistole
Pištoľ Profi Wilton pneumatická profesionálna aplikačná pištoľ
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Charakteristika Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačování tmelů a lepidel
z aluminiových „salámů“ 600ml.
Charakteristika Pneumatická aplikačná pištoľ pre profesionálnych užívateľov na vytláčanie tmelov a lepidiel
z alumíniových „salám“ 600ml.
Balení: prodej volně

Pistole Profi NBS na pěnu – profesionální aplikační pistole
Pištoľ Profi NBS na penu – profesionálna aplikačná pištoľ
Charakteristika Mechanická aplikační pistole pro práci s PU pěnou (balení typu GUN).
Vhodná pro mnohonásobné používání.
Charakteristika Mechanická aplikačná pištoľ pre prácu s PU penou (balenie typu GUN).
Vhodná pre mnohonásobné použitie.
Balení prodej volně

Stěrka univerzální – stěrka pro běžné použití
Stierka univerzálna
Charakteristika Platová stěrka pro finální úpravu tmelů ve spáře.
Různé tvary hrotů umožňují úpravu odlišných tvarů spár.
Charakteristika Plastová stierka určená na finálnu úpravu tmelov v škáre.
Rozne tvary hrotov umožňujú úpravu odlišných tvarov škár.
Balení: prodej volně 1 ks, karton 50

Škrabka na silikon – profesionální škrabka
Škrabka na silikón – profesionálna škrabka
Charakteristika Pomocník pro odstraňování starého tmelu ze spáry.
Širší konec je vhodný pro úhly cca 90°, opačný konec i pro ostřejší profily.
Charakteristika Asistent pre odstraňovanie starého tmelu zo škáry.
Širší koniec je vhodný pre uhly cca 90 °, opačný koniec aj pre ostrejšie profily.

Charakteristika Aplikátory pro nasazení na špičku kartuše.
S jejich pomocí lze snadno vtlačit tmel i do úzkých štěrbin bez zbytečných ztrát materiálu.
Charakteristika Aplikátory pre nasadenie na špičku kartuše.
S ich pomocou možno ľahko vtlačiť tmel aj do úzkych štrbín bez zbytočných strát materiálu.

Nůž na kartuše Profi – praktický pomocník
Nôž na kartuše Profi – praktický pomocník
Charakteristika Nůž pro odřezávání špiček kartuší a aplikačních špiček
Charakteristika Nôž pre odrezávanie špičiek kartuší a aplikačných špičiek
Balení: prodej volně 1 ks

PE páska 5469
PE páska
PE páska
PE páska 5474
PE páska TE 212
PE páska 3159
ALU páska 337
PVC páska 6022

oboustranná pro výrobu izolačních skel

rozměr 1 mm × 4 mm × 60 m

pro výrobu plastových oken

rozměr 3 mm × 9 mm × 20 m

pro výrobu plastových oken

rozměr 2 mm × 9 mm × 20 m

oboustranná pro lepení zrcadel

rozměr 1 mm × 19 mm × 10 m

oboustranná pro lepení zrcadel

rozměr 1 mm × 19 mm × 60 m

opravářská páska stříbrné barvy s textilií

rozměr 48 mm × 50 m

hliníková páska s akrylovým lepidlem

rozměr 50 mm × 50 m

opravářská a izolační páska

rozměr 50 mm × 25 m

Příslušenství

Těsnící aplikátory na plochy a rohy – profesionální aplikátory
Tesniace aplikátory na plochy a rohy – profesionálne
aplikátory
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Spotřební
chemie
a
čističe arcana

Charakteristika
Sortiment spotřební chemie představují široký rozsah produktů
dodávaný také s ohledem na činnost ostatních divizí společnosti
Donauchem. Díky těmto vazbám jde především o ekonomicky
výhodné produkty používané v běžném životě většiny domácností a menších provozů.

Výhody
rozšíření a doplnění sortimentu našich odběratelů
ověřená vysoká účinnost
ekonomicky výhodná balení

Hlavní oblasti Použití
údržba čištění v domácnosti
provozní náplně pro automobily
úprava–změkčování vody v průmyslu i domácnostech

Odstraňovač vodního kamene
Modrá skalice
Silný čistič odpadu
Odstraňovač zápachů
Letní směs do ostřikovačů
Čistič skel – odstraňovač hmyzu
Zimní směs do ostřikovačů – 20°C
Zimní směs do ostřikovačů – 30°C
Zimní směs do ostřikovačů – 40°C
Zimní směs do ostřikovačů – 80°C
Rozmrazovač – Ledoborec
Antifrost – směs do chladičů
Tabletová sůl
Přehled čističů arcana

Spotřební chemie A čističe Arcana

Odstraňovač
vodního kamene

Modrá skalice

Charakteristika Je přípravek, který šetrně odstraní vodní
kámen a vápenaté usazeniny ve varných nádobách, kávových
konvicích, překapávačích, pračkách, myčkách. Také usnadní
čištění sprchových koutů, van, umyvadel, apod..

Charakteristika Modrá skalice neboli síran měďnatý
pentahydrát je látka s širokým spektrem Použití zejména
na zahradě nebo při úpravě vody.

Odstraňovač vodního kamene

Spotřební chemie a čističe arcana

Charakteristika Je prípravok, ktorý jemne odstráni vodný
kameň a vápenaté usazeniny vo varných nádobách, kávových
konviciach, prekvapkávačoch, umývačkách. Tiež ulehčí čistenie
sprchových kútov, vaní, umývadel a drezov.
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Modrá skalica
Charakteristika Modrá skalica alebo síran měďnatý je
látka so širokým spektrom použitia, väčšinou na záhrade
alebo pri úprave vody.

Silný čistič odpadu

Pohlcovač
zápachů

Charakteristika Silný čistič odpadů je přípravek, který uvolní
špatně odtékající odpady. Má silný odmašťovací účinek, zbaví
stěny potrubí nánosu a rozpustí zachycené vlasy a další organické nečistoty. Přípravek může narušit hliníkové potrubí.

Charakteristika Pohlcovač pachů septiků, kanálů, jímek je
roztok anorganické soli, červenohnědé barvy. Roztok na sebe
váže síru a tím zabraňuje vzniku sirovodíku – ten způsobuje
nepříjemný zápach. Dále eliminuje fosfáty, které stimulují
kvasný proces, udržuje v jímce oxidační prostředí (další ochrana proti sirovodíku) a výrazně zlepšuje usazování kalů. Při
aplikaci přes WC odstraňuje usazený vodní kámen.

Charakteristika Silný čistič odpadů je prípravok, ktorý uvolní
zle odtékajúci odpad. Má silný odmasťujúci účinok, zbaví steny
potrubia nánosov a rozpustí zachytené vlasy a ďalšie organické
nečistoty. Pripravok môže narušiť hliníkové potrubie.

Pohlcovač zápachov
Charakteristika Pohlcovač pachov septikov, kanálov, jímok
je roztok anorganické soli, červenohnedej farby. Roztok
na seba viaže síru a tým zabraňuje vzniku sírovodíka – ten
spôsobuje nepríjemný zápach. Ďalej eliminuje fosfáty, ktoré
stimulujú kvasný proces, udržuje v nádrži oxidačnej prostredí
(ďalšia ochrana proti sírovodíka) a výrazne zlepšuje usadzovaniu kalov. Pri aplikácii cez WC odstraňuje usadený vodný
kameň.

Spotřební chemie a čističe arcana

Silný čistič odpadu
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Letní směs do
ostřikovačů

Čistič skel –
odstraňovač hmyzu

Charakteristika a Použití MASTERsil® – Letní směs do
ostřikovačů je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina
obsahující povrchově aktivní látky s vysokou čistící účinností
na nečistoty i zaschlé zbytky hmyzu. Nepoškozující pryžové,
plastové a lakové díly. Směs umožňující snadné čištění
automobilových skel, má výrazný čistící a odmašťovací efekt
a chrání skla před poškrábáním.

Charakteristika MASTERsil® – Čistič skel a organických
nečistot je biologicky odbouratelný, velmi účinný čistící přípravek v rozprašovači, určený pro rychlé odstranění nečistot skel
a karoserií vozidel. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové
díly, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před
poškrábáním.

Letná zmes do ostrekovačov

Spotřební chemie a čističe arcana

Charakteristika a použitie MASTERsil® – Letná zmes do
ostrekovačov je biologicky odbúrateľná netoxická kvapalina
obsahujúca povrchovo aktívne látky s vysokú čistiacou účinnosťou na nečistoty aj zaschnuté zvyšky hmyzu. Nepoškodzuje gumové, plastové a lakované diely. Zmes umožňujúce
ľahké čistenie automobilových skiel, má výrazný čistiaci
a odmasťovací efekt a chráni sklá pred poškriabaním.
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Čistič skiel
Charakteristika MASTERsil® – Čistič skiel a organických nečistôt je biologicky odbúrateľný, veľmi účinný čistiaci prípravok
v rozprašovači, určený pre rýchle odstránenie nečistôt skiel
a karosérií vozidiel. Nepoškodzuje gumové, plastové a lakové
diely, má výrazný čistiaci a odmasťovací efekt a chráni sklá pred
poškriabaním.

Zimní směs do
ostřikovačů –30°C

Charakteristika a Použití MASTERsil® – Zimní směs
do ostřikovačů – 20°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující
snadné čištění automobilových skel v zimním období,
má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před
poškrábáním.

Charakteristika a Použití MASTERsil® – Zimní směs
do ostřikovačů – 30°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující
snadné čištění automobilových skel v zimním období,
má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před
poškrábáním.

Zimná zmes do
ostrekovačov –20°C

Zimná zmes do
ostrekovačov –30°C

Charakteristika a Použitie MASTERsil® – Zimná
zmes do ostrekovačov – 20°C je biologicky odbúrateľné netoxická kvapalina s účinnou mrazuvzdornosťou,
nepoškodzujuca gumové, plastové a lakované diely.
Zmes umožňujúce ľahké čistenie automobilových skiel
v zimnom období, má výrazný čistiaci a odmasťovací
efekt a chráni sklá pred poškriabaním.

Charakteristika a Použitie MASTERsil® – Zimná
zmes do ostrekovačov – 30°C je biologicky odbúrateľné netoxická kvapalina s účinnou mrazuvzdornosťou,
nepoškodzujuca gumové, plastové a lakované diely.
Zmes umožňujúce ľahké čistenie automobilových skiel
v zimnom období, má výrazný čistiaci a odmasťovací
efekt a chráni sklá pred poškriabaním.

Spotřební chemie a čističe arcana

Zimní směs do
ostřikovačů –20°C
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Zimní směs do
ostřikovačů –40°C

Zimní směs do
ostřikovačů –80°C

Charakteristika a Použití MASTERsil® – Zimní směs
do ostřikovačů – 40°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové díly. Směs umožňující
snadné čištění automobilových skel v zimním období,
má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před
poškrábáním.

Charakteristika MASTERsil® – Zimní směs do ostřikovačů –80°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové,
plastové a lakové díly. Směs umožňující snadné čištění
automobilových skel v zimním období, má výrazný čistící
a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním

Zimná zmes do
ostrekovačov –40°C

Spotřební chemie a čističe arcana

Charakteristika a Použitie MASTERsil® – Zimná
zmes do ostrekovačov – 40°C je biologicky odbúrateľné netoxická kvapalina s účinnou mrazuvzdornosťou,
nepoškodzujuca gumové, plastové a lakované diely.
Zmes umožňujúce ľahké čistenie automobilových skiel
v zimnom období, má výrazný čistiaci a odmasťovací
efekt a chráni sklá pred poškriabaním.
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Zimná zmes do
ostrekovačov –80°C
Charakteristika a Použitie MASTERsil® – Zimná
zmes do ostrekovačov –80°C je biologicky odbúrateľné netoxická kvapalina s účinnou mrazuvzdornosťou,
nepoškodzujuca gumové, plastové a lakované diely.
Zmes umožňujúce ľahké čistenie automobilových skiel
v zimnom období, má výrazný čistiaci a odmasťovací
efekt a chráni sklá pred poškriabaním.

Rozmrazovač
– Ledoborec

Antifrost
– směs do chladičů

Charakteristika Rozmrazovač skel je biologicky
odbouratelná, netoxická kapalina v rozprašovači, určená
pro okamžité odstranění námrazy a ledu ze skle a světel
automobilů. Nepoškozuje pryžové, plastové a lakové
díly, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla
před poškrábáním.

Charakteristika Antifrost Premium Plus se míchá s vodou
a používá se pro výměník tepla mezi motorem a chladičem.
Kapalina je založena na bázi ethylenglykolu, poskytuje chladícím systémům vynikající ochranu před korozí, usazeninami
a ochraňuje motor před zamrznutím a přehřátím. Díky speciálnímu složení umožňuje prodloužení výměnného intervalu
a prodlužuje dobu životnosti. Použití Antifrost Premium
Plus poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi a chrání
motor před zamrznutím a přehřátím. Antifrost Premium Plus
je určen k Použití v chladících systémech spalovacích celohliníkových motorů. Použití u systémů, které jsou jen částečně
vyrobeny z hliníku nebo mědi je povoleno. Výhradní Použití Antifrost Premium Plus zaručuje optimální ochranu proti
zanášení a korozi chladících systémů. Antifrost Premium Plus
je navržen pro Použití tvrdé vody dle evropských stupnic
tvrdosti a zůstává tak v tvrdé vodě také stabilní.

Charakteristika Rozmrazovač skiel je biologicky rozložiteľná, netoxická kvapalina v rozprašovači, určená pre
okamžité odstránenie námrazy a ľadu zo skle a svetiel
automobilov. Nepoškodzuje gumové, plastové a lakové
diely, má výrazný čistiaci a odmasťovací efekt a chráni
sklá pred poškriabaním.

ANTIFROST zmes do chladičov
Charakteristika Antifrost Premium Plus sa mieša s vodou
a používa sa pre výmenník tepla medzi motorom a chladičom. Kvapalina je založená na báze etylénglykolu, poskytuje
chladiacim systémom vynikajúcu ochranu pred koróziou,
usadeninami a ochraňuje motor pred zamrznutím a prehriatím. Vďaka špeciálnemu zloženiu umožňuje predĺženie
výmenného intervalu a predlžuje dobu
životnosti. Použitie Antifrost Premium
Plus poskytuje dlhodobú ochranu proti
korózii a chráni motor pred zamrznutím a prehriatím. Antifrost Premium
Plus je určený na Použitie v chladiacich
systémoch spaľovacích celohliníkových
motorov. Použitie u systémov, ktoré sú len
čiastočne, vyrobené z hliníka alebo medi
je povolené. Výhradné Použitie Antifrost
Premium Plus zaručuje optimálnu ochranu
proti zanášanie a korózii chladiacich systémov. Antifrost Premium Plus je navrhnutý
pre Použitie tvrdej vody podľa európskych
stupníc tvrdosti a zostáva tak v tvrdej
vode tiež stabilná.

Spotřební chemie a čističe arcana

Rozmrazovač – Ľadoborec
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Tabletová sůl

čistící a desinfekční
výrobky Arcana

Charakteristika Vysoce kvalitní (čistá) sůl, lisovaná do
tablet, vhodná pro úpravny vody především pro změkčování jak v domácích, tak průmyslových provozech.
Balení – pytle 25kg, 1 pal – 40ks (1000 kg)

Tabletová soľ
Charakteristika Vysoko kvalitná (čistá) soľ, lisovaná
do tabliet, vhodná pre úpravne vody hlavne na zmäkčovanie ako v domácich, tak priemyselných prevádzkach.
Balenie – vrecia 25kg, 1 pal – 40ks (1000 kg).

Základní přehled čistících a desinfekčních produktů značky ARCANA. Pro
bližší informace si vyžádejte samostatný propagační materiál.

arcana wash

Mýdlo.

arcana combi	Kapalný výrobek k antimikrobiálnímu
mytí rukou.

arcana des	Připravený (kapalný) roztok bez alkoholu k hygienické dezinfekci rukou.

arcana protect	Vodní olejová emulze k ochraně
a intenzivní péči o suchou pokožku.

Spotřební chemie a čističe arcana

Nesnižuje účinky dezinfekčích prostředků na ruce.

arcana care	K denní péči o suchou, citlivou a praskající pokožku.

arcana acid foam	Kapalný (kyselý) čistící prostředek.
arcana acid cleaner	Neutralizační složka na bázi kyseliny
citrónové ke strojnímu použití.

arcana neutro cleaner	Kapalný koncentrát k hygienickému
čištění ploch.

arcana acid combi	Kapalný (kyselý) koncentrát k čištění
a dezinfekci ploch všeho druhu.

arcana alca combi	Kapalný (zásaditý) koncetrát k čištění
a dezinfekci ploch všeho druhu.

arcana rapid	Kapalná alkoholová dezinfekce
k okamžitému použití.
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arcana acryl	Roztok k rychlé dezinfekci a čištění
nemedicínského povrchu všeho druhu.

arcana acryl wipes	Dezinfekční a čistící ubrousky bez
alkoholu na nemedicinské plochy.

arcana san	Kapalný koncentrát k profesionální
dezinfekci a čištění v sanitární oblasti.

arcana glass -AT-	Připravený roztok s vynikajícími
čistícími účinky a příjemnou vůní.

arcana anti fat -AT-	Ke odstranění běžných kuchyňských
nečistot (mastnota, tuk, bílky, škrob)
v přístrojích na vaření, pracovních
plochách, na podlaze.

arcana BBQ -AT-	Vodou ředitelný kapalný speciální čistící prostředek k odstranění ulpívající
připečené nečistoty a zbytky tuků.

arcana GA cip	Kapalný koncentrát k dezinfekci
průmyslové výroby.

arcana PAA cip	Kapalný kyselý koncetrát k dezinfekci
zařízení v oblasti průmyslové výroby.

arcana alca cip forte	Kapalný zásaditý čistící prostředek
k tepelnému a termochemickému
ošetření všech nemedicínských ploch
odolných proti působení zásaditých
látek.

arcana alca cip	Kapalný mírně zásaditý čistící prostředek k tepelnému a termochemic-

Spotřební chemie a čističe arcana

povrchů, ploch a zařízení v oblasti

kému ošetření všech nemedicínských
materiálů (šetrný k hliníku).

arcana acid cip	Neutralizační složka na bázi kyseliny
citrónové ke strojnímu použití.

arcana rinse cip

Zajišťuje vyschnutí bez tvorby skvrn.
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Bazénová
chemie

Charakteristika

Hlavní oblasti Použití

Sortiment bazénové chemie představuje kompletní řadu
přípravků jak pro úpravu bazénové vody na bázi chlorových, tak
i kyslíkových produktů. Bazénová voda je vystavena především
díky teplotě mnohem vyššímu zatížení než přírodní koupaliště
a chemické prostředky pro její úpravu představují i přes další
rozvoj alternativních technologií úpravy vody nejjistější cestu
ke zdravému a nezávadnému koupání. Dokladem je i zákonný
předpis pro veřejné bazény a koupaliště. Kromě kvalitních
a osvědčených prostředků bazénové chemie dodáváme také nezbytné příslušenství pro měření, čištění, dávkování a údržbu vody
jak pro privátní – domácí bazény, tak také některé typy veřejných
bazénů a koupališť.

údržba bazénové vody
čištění vody, bazénů a příslušenství
pomůcky pro měření a denní údržbu
úpravy hodnot bazénové vody

Výhody
jednoduché a snadné dávkování
ověřená vysoká účinnost
schválení a biocidní registrace
zdravé koupání
široká paleta balení – pro malé domácí bazénky, ekonomická
balení až po velkoodběratelské dodávky

Chlor Start
Chor Šok
Chlor Stabil
Chlor Tablet
Multiplex Tablet 200 g
Multiplex Mini Tablet 20 g
Algicid
Křišťál
Vločkovač
Zazimovač
pH+
pH–
Tester pH a Cl
Tester pH a O2
Quick tester papírky
Blokátor tvrdosti vody
OXI Šok
OXI Care
OXI Baby
OXI Tablet 200 g
OXI Tablet 20 g
Čistič na stěny bazénů „A“
Čistič bazénů „S“
Chemie pro veřejné bazény a koupaliště
Příslušenství: plováky, síťky, teploměry,
lepící soupravy, testry, …

Bazénová chemie

Chlor Start

Chlor Stabil

Charakteristika Chlor-Start je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění na počátku sezóny. Přípravek díky svému složení
způsobí „šokovou „ dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje
likvidaci všech běžně se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Charakteristika Přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě.
Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází k zvýšenému
rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím
k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek na sebe
váže uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach.

Chlór-Štart

Chlór-stabil

Charakteristika Chlór-Štart je určený k počiatočnému ošetreniu vody
v bazéne ihneď po napustení na začiatku sezóny. Prípravok vďaka svojmu zloženiu spôsobí „šokovú“ dez-

Charakteristika Prípravok pre stabilizáciu chlóru v bazénovej vode.
Vplyvom slnečného žiarenia a zvýšenej teploty vody dochádza k zvýšenému rozkladu ochranných chlórových prípravkov
rozpustených vo vode a tým k ich nadmernému
vyčerpávaniu a uvoľňovaniu chlóru. Prípravok na seba
viaže uvoľnený chlór, tým predlžuje účinok chlórových
prípravkov a potláča chlórový zápach.

Balení

1 kg

Bazénová chemie

1 kg

Chor Šok

Chlor Tablet

Charakteristika Chlor-Šok je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru
v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je
možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu
a připojené informace o přípravku.

Charakteristika Chlor-tablet jsou 200 gramové, ve vodě pomalu rozpustné tablety, určené k průběžné péči o vody v bazénu po celou sezónu.
Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není nutná každodenní péče – 1–2 tablety vydrží
(při objemu 25 m3 bazénové vody) 5–7 dní při teplotě vody do 25°C. Před
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Chlór-šok
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Balení

Charakteristika Chlór-Šok je určený pre rýchlu úpravu hodnoty chlóru
v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny. Pripravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce
baktérie a vodné riasy. Prípravok je možné použiť aj pre

Balení

1 kg, 5 kg

Chlór-tabliet
Charakteristika Chlór-tabliet sú 200 gramové, vo
vode pomaly rozpustné tablety, určené k priebežnej
starostlivosti o vody v bazéne po celú sezónu. Postupné
uvoľňovanie chlóru zabraňuje tvorbe baktérií a rias.
Vďaka pomalému rozpúšťaniu tablet nie je nutná kaž-

Balení

1,2 kg, 5 kg

Multiplex Tablet
200 g

Multiplex Mini
Tablet 20 g

Charakteristika Multiplex Tablet jsou komplexní, pomalu rozpustné
200g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé
tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid,
vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

Charakteristika Multiplex Mini Tablet jsou komplexní, pomalu rozpustné 20g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé
tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid,
vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

Multiplex Tablet 200 g

Multiplex Mini Tablet 20 g

Charakteristika Multiplex Tablet sú komplexné pomaly rozpustné 200g
tablety, určené pre všestrannú
starostlivosť o bazénovú vodu.
V každej tablete je vedľa vysoko
účinného chloračního prostriedku obsiahnutý aj algicid,
vločkovač a stabilizátor chlóru,

Charakteristika Multiplex Mini Tablet sú komplexné pomaly rozpustné
20g tablety, určené pre všestrannú starostlivosť o bazénovú vodu. V každej tablete je vedľa vysoko účinného
chloračního prostriedku obsiahnutý aj algicid, vločko-

1 kg, 5 kg

Balení

1 kg

Algicid

Křišťál

Charakteristika Algicid je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas
v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek
slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas. Před použitím
si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Charakteristika 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
filtrací bazénové vody.

Algicid
Charakteristika Algicid je prípravok pre prevenciu a likvidáciu vodných
rias v bazénovej vode. Spoľahlivo účinkuje a chráni tam,
kde veľké zaťaženie bazénovej vody spolu s ďalšími faktormi, ako je potrebná vyššia teplota a dostatok slnečného
žiarenia, vytvára priaznivé podmienky pre výskyt rias.

Balení

1000 ml

Krištáľ
Charakteristika Je tekutý anorganický prípravok pre úpravu vody
v bazéne. Vyvločkuje (vyzráža) i veľmi jemné rozptýlené
častice do zhlukov, ktoré možno ľahko zachytiť v pieskovom filtra pomocou vysávača alebo priebežnú filtráciou
bazénovej vody.

Balení

1000 ml

Bazénová chemie

Balení
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Vločkovač

pH+

Charakteristika Vločkovač je speciální přípravek, který i velmi jemně
rozptýlené nečistoty sdruží do větších celků (vyvločkuje) a ty je možné
následně snadno odfiltrovat ve filtračním zařízení.

Charakteristika pH+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH)
bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto
rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování
bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Vločkovač
Charakteristika Vločkovač je špeciálny prípravok, ktorý i veľmi jemne
rozptýlené nečistoty združia do väčších celkov (vyvločkuje) a tie je možné
následne ľahko odfiltrovať vo filtračnom zariadení.

Balení

Charakteristika pH+ je prípravok pre zníženie kyslosti (zvýšenie pH)
bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto
rozmedzí je zaistené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov pre ošetrovanie bazénovej vody a tým jej zdravotnú nezávadnosť.

1 kg

Balení

0,8 kg

Zazimovač

pH–

Charakteristika Zazinovač je tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Na jaře
výrazně usnadní znovuuvedení bazénu do provozu.

Charakteristika pH – je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH)
bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto
rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování
bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Zazimovač
Bazénová chemie

Charakteristika Zazinovač je tekutý prípravok proti tvorbe rias, zamedzuje ich rastu, vzniku zákalov a usadenín počas zimného obdobia. Na jar
výrazne uľahčí znovu uvedenie bazénu do prevádzky.
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pH+

Balení

1000 ml

pH–
Charakteristika pH– je prípravok pre zvyšovanie kyslosti (zníženie pH)
bazénovej vody. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto
rozmedzí je zaistené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov pre ošetrovanie bazénovej vody a tým jej zdravotnú nezávadnosť.

Balení

1,6 kg, 5 kg

Tester pH a Cl

Quick tester papírky

Charakteristika Tester pH a Cl je jednoduchý jednokomorový tabletový
tester pro měření obsahu volného chloru v bazénové vodě a hodnoty pH.

Charakteristika Jednoduchý proužkový testr pro měření obsahu chloru,
alkality a pH v bazénové vodě. Obsahuje 50 proužků.

Tester pH a Cl

Quick tester papírky

Charakteristika Tester pH a Cl je jednoduchý jednokomorový tabletkovej
tester na meranie obsahu voľného chlóru v bazénovej vode a hodnoty pH.

Charakteristika Jednoduchý prúžkový testr pre meranie obsahu chloru,
alkality a pH v bazenovej vodě. Obsahuje 50 prúžkou.

volně

Balení

volně

Tester pH a O2

Blokátor tvrdosti
vody

Charakteristika Tester pH a O2 je jednoduchý jednokomorový tabletový
tester pro měření obsahu kyslíku v bazénové vodě a hodnoty pH.

Charakteristika je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např.
studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující
tvrdost vody a případně rozpuštěné kovy způsobující zákal (např. železo,
mangan) do stabilního komplexu. Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal.

Tester pH a O2
Charakteristika Tester pH a O2 je jednoduchý jednokomorový tabletkovej tester na meranie obsahu kyslíku v bazénovej vode a hodnoty pH.

Blokátor tvrdosti vody
Charakteristika je tekutý prípravok pre ošetrenie
mineralizované (napr. studničnej) bazénovej vody. Prípravok zablokuje minerály spôsobujúce tvrdosť vody
a prípadne rozpustené kovy spôsobujúce zákal (napr.
železo, mangán) do stabilného komplexu. Takto ošetrená voda nevytvára usadeniny ani zákal.

Balení

volně

Balení

1000 ml

Bazénová chemie

Balení
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OXI Šok

OXI Baby

Charakteristika 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 bazénu. 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.

Charakteristika OXI Baby – absolutně netoxický přípravek pro ošetření
bazénové vody v dětský bazénech na bázi peroxidu vodíku. Nezanechává
žádná rezidua v ošetřované vodě. Nezapáchá a nezvyšuje alkalitu vody,
takže nedochází k vysušování citlivé dětské pokožky, nedráždí oči.

OXI Šok
Charakteristika Prípravok pre ošetrenie bazénovej
vody na princípe aktívneho kyslíka. Možno použiť aj pre
prípady náhle sa zhoršujúcu kvality vody. Nezapácha
a preto je vhodný aj pre údržbu whirpoolu. Prípravok Oxi
Šok je ekologický a nie je agresívny k žiadnemu z materiálov používaných na výrobu bazéna. Oxi Šok odporúčame
kombinovať s prípravkom OXI Care, Algicid a Krištáľ pre
komplexnú ochranu bazénovej vody. Pre úpravu pH použite prostriedky pH+ a pH–.

Balení

1000 ml

Bazénová chemie

Charakteristika OXI Baby – absolútne netoxický prípravok na ošetrenie
bazénovej vody v detský bazénoch na báze peroxidu vodíka. Nezanecháva
žiadne rezíduá v ošetrovanej vode. Nezapácha a nezvyšuje zásaditosť vody, takže nedochádza k vysušovaniu
citlivej detskej pokožky, nedráždi oči.

Balení

1000 ml

OXI Care

OXI Tablet 200 g

Charakteristika Přípravek na bázi aktivního kyslíku pro průběžné ošetřování bazénové vody. Neobsahuje chlor, nezapácha a je šetrný ke všem
materiálům bazénu a k životnímu prostředí. Přípravek OXi Care doporučujeme kombinovat s přípravkem Algicid a Křišťál pro komplexní ochranu
bazénové vody. Pro úpravu pH použijte prostředky pH+ a pH–.

Charakteristika Pomalurozpustné bezchlorové tablety na bázi aktivního kyslíku jsou určeny pro ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští
bez zápachu. Můžou se používat nezávisle na tvrdosti vody, působí kysele
a lehce snižují hodnotu pH vody.

OXI Care
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OXI Baby

Charakteristika Prípravok na báze aktívneho kyslíka pre priebežné
ošetrovanie bazénovej vody. Neobsahuje chlór, nezapácha
a je šetrný k všetkým materiálom bazéna a k životnému
prostrediu. Prípravok OXi Care odporúčame kombinovať
s prípravkom Algicid a Krištáľ pre komplexnú ochranu
bazénovej vody. Pre úpravu pH použite prostriedky pH+
a pH–.

Balení

1000 ml

OXI tablet 200 g
Charakteristika Pomaly rozpustné bezchlórové tablety na báze
aktívneho kyslíka sú určené pre ošetrenie bazénovej vody, postupne sa
rozpúšťa bez zápachu. Môžu sa používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobí
kyslo a ľahko znižujú hodnotu pH vody.

Balení

1 kg

OXI Tablet mini 20 g

Čistič bazénů „S“

Charakteristika Pomalurozpustné bezchlorové tablety na bázi aktivního kyslíku jsou určeny pro ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští
bez zápachu. Můžou se používat nezávisle na tvrdosti vody, působí kysele
a lehce snižují hodnotu pH vody.

Charakteristika kapalina alkalického charakteru, napomáhá odstranit
vápenaté usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na stěnách a okrajích bazénu. Nenarušuje bazénové materiály – obklady, plasty, nátěry, nerez.

OXI tablet mini 20 g
Charakteristika Pomaly rozpustné bezchlórové tablety na báze
aktívneho kyslíka sú určené pre ošetrenie bazénovej vody, postupne sa
rozpúšťa bez zápachu. Môžu sa používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobí
kyslo a ľahko znižujú hodnotu pH vody.

Balení

1 kg

Čistič bazénov „S“
Charakteristika kvapalina alkalického charakteru, napomáha odstrániť
vápenaté usadeniny, mastnotu, hrdzavé škvrny na stenách a okrajoch
bazéna. Nenarušuje bazénovej materiály – obklady, plasty, nátery, nerez.

Balení

1000 ml

Čistič na stěny
bazénů „A“
Charakteristika kapalina kyselého charakteru, napomáhá odstranit vápenaté usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na stěnách a okrajích bazénu.

Čistič bazénov „A“

Bazénová chemie

Charakteristika kvapalina kyslého charakteru, napomáha odstrániť
vápenaté usadeniny, mastnotu, hrdzavé škvrny na stenách a okrajoch
bazéna.

Balení

1000 ml

Pro další čištění a desinfekce povrchů v domácích i veřejných
prostorách (bazény, sauny, whirlpooly, …) doporučujeme produkty
ARCANA (viz str.83)
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Chemie pro veřejné
bazény a koupaliště
Pro veřejné bazény a plovárny, popřípadě privátní bazény s automatickými
dávkovacími systémy zajišťujeme dodávky potřebných chemikálií v obalech
dle individuálních požadavků dané technologie. Standardem jsou 30 a 50
litrové kanystry a IBC kontejnery. V sortimentu naleznete především prostředky pro desinfekci (chlornan sodný), úpravu hodnot pH (ph+, pH–) flokulaci nečistot a zákalů (vločkovače, PAC) likvidaci řas (algicidy) a potřeby
pro profesionální měření hodnot bazénové vody. Díky zkušenostem také
z průmyslové sféry vám pomůžeme nalézt optimální řešení pro většinu
technologií a požadavků.

Chémia pre verejné bazény
a kúpaliská
Pre verejné bazény a plavárne, poprípade privátne bazény s automatickými dávkovacími systémami zabezpečujeme dodávky potrebných chemikálií
v obaloch podľa individuálnych požiadaviek danej technológie. Štandardom sú 30 a 50 litrové kanistre a IBC kontajnery. V sortimente nájdete
predovšetkým prostriedky na dezinfekciu (chlórnan sodný), úpravu hodnôt
pH (ph +, pH–) flokuláciu nečistôt a zákalov (vločkovače, PAC) likvidáciu
rias (algicídy) a potreby pre profesionálne meranie hodnôt bazénovej
vody. Vďaka skúsenostiam aj z priemyselnej sféry vám pomôžeme nájsť
optimálne riešenie pre väčšinu technológií a požiadaviek.
Chlornan sodný
Stránka 2

Balení

35 / 60 / 1250 kg

Balení

35 / 60 / 1250 kg

Balení

rčen pro rychlou úpravu
vodě při náhlémKřišťál
zhoršeny. Přípravek ničí všechbakterie a vodní řasy.
pro počáteční při npušdržbu vody.

Balení

Bazénová chemie

určen k počátečnímu od po napuštění na
počátpH+
svému složení způsobí,
nová voda. Přítomnost
ech běžně se vyskytujíAlgicid
ní výskyt řas.

přípravek pro stabilizaci
vem slunečního záření a
ází k zvýšenému rozklapřípravků rozpuštěnýchdměrnému
92 vyčerpávání
přípravek na sebe váže
užuje účinek chlórových

Plováky
Síťky
Teploměry
Lepící soupravy
Testery
Kartáče
Filtrační písek
Fotometry
Reagencie

pH–

ou 200gramové, ve vodě
rčené k průběžné péči o
zónu. Postupné uvolňoě bakterií a řas. Díky ponení nutná každodenní
ři objemu 25m3 bazénootě vody do 25 C.

Příslušenství:
plováky, síťky,
teploměry, lepící
soupravy, testry, …

35 kg

Multiplex
Multiple
Balení
30xkgtablet
35 kg

Algicid

MASTERsil® Multiplex Tablet jsou komplexní pomalurozpustné 200g tablety, určené pro všestrannou
péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru, což dává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Výrobek je pozitivně testován na likvidační účinky proti bakteriím,
řasám, virům a plíísním. Obsažený vločkovač pomáhá filtrovat i velmi jemné nečistoty a stabilizátor
chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad
hladinou.
MASTERsil® Algicid je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě
učinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové
vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé
podmínky pro výskyt řas.
MASTERsil® Zazimovač je tekutý přípravek proti
tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a
usazenin během zimního období. Výrazně zlepší jarní čištění a uvedení bazénu do provozu.

Zazimovaã
MASTERsil® Křištál je tekutý anorganický přípravek
pro úpravu zakalené vody v bazénu. Vyvločkuje
(vysráží) i velmi jemné rozptýlené částice do shluků,
které lze snadno zachytit v pískovém filtru pomocí

Pﬁíslu‰enství
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Bazénová chemie

podpora prodeje
Společnost Donauchem poskytuje svým prodejcům maximální
podporu pro profesionální prezentaci a prodej výrobků
MASTERsil. K základním materiálům patří především standardní
prodejní stojany, jak pro kartuše a dózy (především tmely,
lepidla a pěny) tak pro sortiment bazénové chemie a reklamní
cedule – poutače (nejběžnější rozměr 120x80cm).
Jsme ale připraveni s vámi spolupracovat také na individualní
vizualizaci odpovídající vašim prodejním prostorám.

mSIL

Extrémně všestranný

Zde v prodeji

Extrémně všestranný
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pomocník

pro výpočet Spotřeby

www.mastersil.cz
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rozměr
spáry
www.mastersil.cz
www.donauchem.cz

metrů
z balení

balení na
100 m spáry

mSIL

Velmi chytrý

O výběru a použití tmelu se poraďte s prodejci firmy Donauchem s.r.o., ZaŽoskou 377, 288 02 Nymburk, tel.: +420 317 070 220, www.donauchem.cz

pohyb tmelu
v závislosti na teplotě

vzor
průřez spáry

typický příklad
aplikace silikonu
sklo

šířka
silikonový tmel
+30°C a více

silikonový tmel

hloubka
rám
páska

+5°C až + 30°C

páska

výplňový materiál
nízká teplota
+5°C až −50°C

© DONAUCHEM s.r.o., vlastník ochranné známky MASTERsil®

ZáSady
Šířka: min. 3 mm, max. dle aplikace
Hloubka: min. 3 mm, max. 10–12 mm
Optimální poměr: hloubka = 1/3 šířky

(Nesmí dojít ke spojení tmelu s výplňovým materiálem!)

usazovací podklad
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Polyuretanové pěny

Bazénová chemie

• Polyuretanová pěna
Standart a Profi
• Polyuretanová pěna zimní
• Polyuretanová pěna
nízkoexpanzní
• Polyuretanová pěna MAX
• Studnařská pěna
• Montážní pěna dvousložková
• Montážní pěna ohnivzdorná B1
• Čistič PU pěny
• Odstraňovač silikonu
a pěny
• Odmašťovací činidlo
• Lepidlo na polystyren AS2302

• Chlor Start, Šok, Stabil
• Chlor Tablet
• Multiplex Tablet
• Algicid
• Křišťál
• Vločkovač
• Zazimovač
• pH+, pH• Tester pH a Cl
• Blokátor tvrdosti vody
• Kyslíkové – OXI přípravky
• Čističe – bazénů, fólií, …
• Příslušenství: plováky, síťky,
teploměry,lepící soupravy …

Lepidla

Spotřební chemie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Odstraňovač vodního kamene
• Modrá skalice
• Silný čistič odpadu
• Letní směs do ostřikovačů
• Zimní směs do ostřikovačů
(–15°C až –80°C)
• Antifrost – směs do chladičů

Silikonové tmely
• Univerzální silikon
• Neutrální silikon
• Sanitární silikon
• Neutrální sanitární silikon
• Střešní silikon
• Motorový silikon
• Akvarijní silikonové lepidlo
• Duoglass
• Silikon pro výrobu Euro
oken a dveří
• Neutrální silikon WD

Nesilikonové tmely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silikon-akrylátový tmel
Akrylátový tmel
Venkovní akrylátový tmel
Šlehaný akrylátový tmel
Štukový akrylátový tmel
Parketový tmel
Butylový tmel
Kamnářský tmel
Střešní tmel
Trvale plastický tmel
Tmel pro rychlé opravy
Pružný karosářský tmel
Lepící tmel
Tekutý těsnící tmel

Polyuretanové tmely
• Polyuretanový tmel „15“ ShA
• Polyuretanový tmel „25“ ShA
• Polyuretanový tmel „40“ ShA
• Polyuretanový tmel „50“ ShA
• Polyuretanový tmel „60“ ShA
• Aktivační čistič
• Primer 110, 125 a 2001
• MS Polymer 2K (dvousložkový)

Univerzální montážní lepidlo
Rychlé montážní lepidlo
Lepidlo na obklady
Lepidlo na zrcadla
Lepidlo na parkety
Lepidlo na parozábrany
Lepidlo na dřevo D3, D4
Lepidlo na polystyrén
Konstrukční PU lepidlo
Lepidlo pro domácnost
Vteřinové lepidlo
Polyuretanové lepidlo D4
Lepidlo na plasty quick 2K PU

SORTIMENT
DIVIZE
STAVEBNÍ
CHEMIE

Nátěry, přísady,
mazadla
Interiérový nátěr
Interiérový nátěr omyvatelný
Přísada do stavebních směsí
Mrazuvzdorná přísada do betonu
Univerzální vazelína
Plastická vazelína
Silikonová vazelína
Silikonový olej
Vodotěsný nátěr – stěrka
Mořící gel na nerez
Odmašťovací činidlo

Příslušenství
• Aplikační pistole, stěrky, škrabky
• Těsnící aplikátory, nože,…
• Náhradní díly
• Lepící a těsnící pásky:
pro výrobu izolačních skel,
plastových oken
pro lepení fólií, zrcadel, …
fixační, izolační, hliníkové, …
pásky

2011
www.mastersil.cz
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Informujte se pravidelně o aktuálních akcích, školeních
a materiálech na podporu prodeje. (letáky, akční ceny...)
Vyžádejte si platný ceník u vašeho dodavatele produktů
MASTERsil nebo nás kontaktujte pro jeho zaslání
na uvedených adresách:
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• Silikonový kaučuk „22“
• Silikonový kaučuk „33“
• Silikonový kaučuk „83“
• Katalyzátor 22, 33 a 83

Věříme, že pevné spojení
s MASTERsil® produkty
a novinkami bude pro Vás
předpokladem úspěšného
roku 2011.
Váš tým MASTERsil
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Výborná lepivost

• Hydroizolace TOP ROOF
• Samolepící páska pro hydroizolace
• Finální tmel GOLD BOND
• Lepidlo na obklady SEALEX
• Insta Stick
• Sklenářský tmel
• Motorový silikon A
• Pružný parketový tmel
• Technické spreje:
– čistič brzd
– odstraňovač nátěrů
– uvolňovač šroubů
– silikonový olej
– univerzální mazivo
– univerzální lepidlo
• Chemické kotvy
• Ledoborec
• Čistič skel
• Odstraňovač zápachu
• Tabletová sůl

l 60 ShA
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