Profesionální
lepidla na dřevo

WD120

PVAC lepidlo D3
Profesionální lepidlo k lepení dřeva, dekorativních
překližek, dřevotřískových a OSB desek, laťovek,
dýh a podobných podkladů, u nichž se vyžaduje
odolnost proti vodě třídy D3. illbruck WD120 je
možné používat pro vnitřní aplikace v prostorách
se zvýšenou vlhkostí.

Přednosti produktu
•
•
•
•
•

Splňuje požadavky podle DIN EN 204 (D3)
Vhodné pro lisování za tepla i za studena
Rychlé vytvrzování
Vysoká výsledná pevnost
Balení 1kg, 5 kg, 25 kg

5

min.

PU014

PUR pastovité lepidlo Multi
Osvědčené PUR lepidlo pastovité konzistence k
rychlému vytváření trvale pevných a vodotěsných
spojů. Lepidlo lepí všechny typy dřevomateriálů
včetně lepení na kámen, cihly, beton, pórobeton
a vápenopískové cihly.

Přednosti produktu
• Přilnavost na širokou řadu podkladů
• Třída voděodolnosti spoje D4 dle EN 204
• Minimálně zvětšuje objem při vytvrzování

4

min.

2

PU220

PUR lepidlo D4
Polyuretanové lepidlo určené k velmi rychlému
lepení dřeva na dřevo. Slepené díly lze celé ponořovat do vody, a to i do mořské. Používá se také
k lepení mnoha typů dřeva, plastových pěn
a jiných izolačních materiálů na širokou škálu tuhých i ohebných materiálů. Lepidlo je vhodné pro
aplikace ve stavebnictví, truhlářství i průmyslu.

Přednosti produktu
• Voděodolné lepidlo třídy D4
• Mimořádně vysoká pevnost i na vlhkém
podkladě
• Vysoká pevnost i na nepravidelných
a nerovných podkladech
• Mimořádná pevnost spoje bez potřeby aktivace
nebo impregnování povrchu

7

min.

PU108

Lepidlo na dřevo D4
Vysoce kvalitní konstrukční lepidlo kategorie D4
na bázi modifikovaného polyuretanu, určené pro
použití ve stavebnictví a dřevoprůmyslu. Je určeno
k lepení nejrůznějších materiálů na bázi dřeva, k lepení různých sendvičových konstrukcía truhlářských
výrobků. Lepidlo je ideální pro plošné i detailní lepení. K nanášení se používá běžná aplikační pistole
nebo klasická trubička.

Přednosti produktu
•
•
•
•
•

Nezničitelný spoj do 45 minut
Lepidlo třídy D4 dle EN204
Brousitelné již po 30 minutách
Přetíratelné
Velmi rychlý proces vytvrzování

10

min.

3

CT600

Sprejové kontaktní
lepidlo
Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji
na plošné lepení většiny porézních i neporézních
materiálů. CT600 je ideální pro extrémně rychlou
trvalou nebo dočasnou fixaci různých typů materiálů jako jsou izolační fólie, dřevo, sádrokarton,
dřevovláknité a dřevotřískové desky, lamino, papír,
plasty, textilie, korek, molitan apod. Není vhodný
na polystyren.

Přednosti produktu
•
•
•
•

Vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
Snadná vytlačitelnost z kartuše
Neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
Nestéká při aplikaci na svislé plochy

3

min.

SP350

Lepidlo s vysokou
počáteční pevností
Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je
požadována okamžitá únosnost lepené předmětu
bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své
extrémně vysoké pevnosti v tahu (30 kg/cm2) je
SP350 všestranným pomocníkem na stavbách
i v domácnostech.

Přednosti produktu
•
•
•
•

Vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
Snadná vytlačitelnost z kartuše
Neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
Nestéká při aplikaci na svislé plochy

DOPLŇKOVÉ LEPENÍ

FM790

PUR pěna 2K - rychletuhnoucí
Expresní dvoukomponentní PUR pěna k rychlé
instalaci dveřních zárubní, okenních rámů a dřevěných dveřních kazet.

Přednosti produktu
• Řezatelnost po 90 sekundách
• Instalace dveří možná již po 20 minutách
• Vydatnost až 4,5 litru

TN021

Akrylová pěnová páska
Oboustranně lepicí akrylová páska je určena
pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu spoje.
Výrobek je přirozeně lepivý a je schopen vytvářet
konstrukční spoje s mnoha materiály, a v mnoha
případech eliminuje potřebu mechanických
upevňovacích prvků. Páska je v barvě bílé nebo
transparentní.

Přednosti produktu
• okamžitě funkční náhrada mechanického
spoje o stejné síle upevnění
• nemechanický spoj – redukce tloušťky spoje
• konstantní tloušťka lepeného spoje

SPECIÁLNÍ LEPENÍ

Autorizovaný distributor:
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