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AKRIL STD. 900 

     

 

Akril odlikuje odličen oprijem na vse porozne površine, ki se uporabljajo v gradbeništvu: 

opeka, beton, les, kamen in gips. Akril STD.900 ne vsebuje topil. Ko se strdi, ga lahko 

brusimo in pleskamo. Odporen je na različne klimatske razmere, ohranja dolgoročno 

prilagodljivost in tvori vodoodporno plast po strditvi.  

AKRILNI SILIKON

  

 

 

Tesnilo iz akrilnega silikona zagotavlja vodoodporen, prilagodljiv spoj, ki se lahko 

barva. Nima vpliva na površino. Ko se strdi, tvori gladko tesnilo, ki ga enostavno 

čistimo. Ima zelo dober oprijem na večino površin, celo mokre. Lahko se uporablja 

tako za notranje površine in tudi za zunanje površine, saj je obstojen v različnih 

vremenskih pogojih.  

PU LEPILNA PENA 
 

 

 

 

 

 

 

PU lepilna pena se lahko uporablja na polistirenskih ploščah (polisteren XPS ali EPS), 

ki se uporabljajo za toplotno izolacijo ali okrasne okvirje. PU lepilna pena je 

enokomponentna poliuretanska pena, ki se strdi v vlažnem okolju. Struktura napolni 

prostor med gradbenimi elementi, za izolacijo ali zaščito. Nanos med 0 in +40°C je 

lahek in hiter; izdelek se strdi v roku 20 minut. Približno 2 uri po nanosu se lahko 

plošče pritrdi in omeče. Eno pršilo lepilne pene pritrdi 6 m2 plošč. 

 

SILIKON PRO 

    

 

 

Profesionalni silikon je enostaven za uporabo, vsebuje kislinski strjevalni sistem, ki je 

zasnovan za lepljenje in spajanje materialov, kot so steklo, keramika, aluminij, 

plastični okvirji, solarne plošče, vrata in okenski okvirji, tako zunanji kot notranji. 

Odličen oprijem za vse neporozne površine.  
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UNIVERZALNO TESNILO PU 25 

PU 25 enokomponentna, poliuretanska tesnilna masa, ki se strdi ne glede na stopnjo 

vlažnosti. Uporablja se pri vratih, oknih in drsnih vgradnjah; v strešnih sistemih za 

zagotavljanje vodoodpornega in proti širitvenega tesnjenja na strešnih sklepih in 

zunanjih odprtinah. Ob konkretnih nanosih je uporabna tudi za zagotavljanje zaščite 

proti obrabi tesnilnih elementov, ki so izpostavljeni težkim vozilom in pešcem. 

Odlično se oprijema železa, aluminija, nerjavečega jekla, svinca, bakra, keramike, 

stekla, lesa in različnih plastičnih materialov.

 

TESNILO PU 50 

  

 

PU 50 je enokomponentna, poliuretanska tesnilna masa, ki se strdi ne glede na 

stopnjo vlažnosti. Odporna je na različne vremenske razmere in natezne sile. 

Odporna je tudi na trenje in ima popoln oprijem na površinah iz pločevine, aluminija, 

nerjavečega jekla, svinca, bakra, keramike, stekla in različnih sintetičnih plastičnih 

materialov. Lahko jo barvamo. Primerna je za lepljenje vetrobranskih stekel.  

TESNILNI FIKSER PU 40 

 

 

PU 40 je enokomponentna, poliuretanska tesnilna masa, ki se strdi ne glede na 

stopnjo vlažnosti.  Odporna je na vremenske razmere in natezne sile. Odporna je tudi 

na trenje in ima popoln oprijem na površinah iz pločevine, aluminija, nerjavečega 

jekla, svinca, bakra, keramike, stekla in različnih sintetičnih plastičnih materialov. 

Lahko jo barvamo.  

TESNILO PU 60 

  

 

PU 50 je enokomponentna, poliuretanska tesnilna masa, ki se strdi ne glede na vlago. 

Odporna je na različne vremenske razmere in natezne sile. Odporna je tudi na trenje 

in ima popoln oprijem na površinah iz pločevine, aluminija, nerjavečega jekla, svinca, 

bakra, keramike, stekla in različnih sintetičnih plastičnih materialov. Lahko se ga 

barva. Primerna je za lepljenje vetrobranskih stekel.  
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HYBRID 50 

  

HYBRID 50 je idealen kot industrijski lepilni hibrid, kjer sta hitrost in moč bistvenega 

pomena! HYBRID 50 pritrdi in poveže vsak tip površine in skoraj vse vrste podlag, s 

čimer nadomešča mehansko pritrjevanje. Uporaben je v številnih industrijskih 

panogah kot so gradbeništvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo, strešne kritine, 

vakuumski sistemi, zabojniki, cisterne. HYBRID 50 kaže dober oprijem in trdnost vezi 

med različnimi materiali. Uporaba temeljnega premaza omogoča hitrejše delovanje 

in s tem nižje stroške obdelave. Osnovni premaz ni potreben. 

UNIVERZALNI SILIKON 

  

 

 

Univerzalni silikon je enostaven za uporabo, vsebuje kislinski strjevalni sistem, ki je 

primeren za lepljenje in tesnjenje materialov kot so beton, opeka, les in neporozni 

materiali, steklo, keramika in steklene površine, veliko kovin, tako v zaprtih prostorih 

kot v zunaj. Odličen oprijem pri vseh neporoznih površinah.  

 

NEVTRALNI SILIKON 

  

 

Silikon, ki je enostaven za uporabo, z nevtralnim sistemom sušenja, je zasnovan za 

lepljenje in polnjenje spojev: surov in barvan les, steklo, steklene površine, vključno 

tiste, ki imajo premaz, aluminij, beton, kamen, plastika, PVC, stena, opeke. Ni jedka 

za kovine. Silikon je odporen na glive in nastanek plesni, vlago, učinke ozona in UV 

žarkov. Odličen oprijem na vse porozne in neporozne podlage.  

SANITARNI SILIKON 

  

 

Sanitarni silikon, ki je enostaven za uporabo, vsebuje kislinski strjevalni sistem, 

zasnovan za lepljenje in tesnjenje materialov kot so steklo, keramika, aluminij, kovina 

in okna v kuhinjah in kopalnicah. Silikon je odporen na glive in nastanek plesni, vlago, 

učinke ozona in UV žarke. Odlična fleksibilnost in oprijem na vse porozne in 

neporozne površine.  
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GUN FOAM PENSKA PIŠTOLA ZA ZIMSKE RAZMERE 

  

 

Splošna poliuretanska pena je namenjena polnjenju odprtin, zvočni in toplotni 

izolaciji. Zaradi odličnih izolacijskih lastnosti se pogosto uporablja pri montaži in 

zaključnih delih.  

-10/35C 

GUN FOAM PENSKA PIŠTOLA LX 

 

 

Poliuretanska pena za splošno uporabo je namenjena zapolnjevanju odprtin, zvočna 

in toplotna izolacija. Zahvaljujoč odličnim izolacijskim lastnostim se pogosto 

uporablja pri montaži in zaključnih delih. 

GUN FOAM PENSKA PIŠTOLA 

 

 

Poliuretanska pena za splošno uporabo je namenjena zapolnjevanju odprtin, zvočna 

in toplotna izolacija. Zahvaljujoč odličnim izolacijskim lastnostim se pogosto 

uporablja pri montaži in zaključnih delih.  

ČISTILO PU PENE 
 

 

 

čistilo za PU peno odstrani ostanke pene in preprečuje zamašitev pištole. Za 

optimalne rezultate očistite pištolo takoj po uporabi.  
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PRIPOMOČKI 

 

 

ROČNA DOZIRNA PIŠTOLA ZA PENO 
Trpežna pištola za peno z merilcem pretoka in varnostnim zatičem.  

 

ROČNA DOZIRNA PIŠTOLA ZA KIT 
Silikonska in akrilna pištola za tesnjenje, namenjena profesionalcem. 

ROČNA DOZIRNA PIŠTOLA ZA KIT V ČREVU 
Trajna, trpežna pištola.
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