PRE M I U M

GIANT premium
High Tack
jednosložkový
tmel a lepidlo
na bázi hybridních
polymerů nové
generace
s OBŘÍ počáteční
pevností spoje

Je určen pro spoje zatížené
vibracemi a jinými deformacemi.
Lepení konstrukční oceli, kovové
díly, plechy, klimatizační jednotky,
auto moto průmysl,
strojírenství, stavebnictví beton, cihla, dřevo, plasty,
keramika přírodní i umělý
kámen a mnoho jiných
materiálů bez použití
primeru. Výtečná
zpracovatelnost
a přilnavost k většině
lepených materiálů.
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APLIKACE POD VODOU
TRVALE PRUŽNÝ
UV ODOLNÝ

PRE M I U M

PREMIUM
CITRUS PREMIUM
ČISTÍCÍ UBROUSKY
Speciální oboustranné čistící ubrousky technologie GleemTex pro čištění skvrn různých
povrchů (hrubá strana) a rukou (jemná strana). Vhodné na odstranění nečistot a zbytků nevytvrzených lepidel, tmelů, barev, olejů a mastnoty z povrchů.

SANITAR PREMIUM

NOVÉ TEC
HNOLO
NOVÉ RECEPT GIE
URY
NOVÉ APLIKACE
PRÉMIOVÁ
KVALITA
VYSOKÁ
FUNKČNOST
DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

100% silikonový tmel bez rozpouštědel
a olejů s dokonale hladkým povrchem zaručujícím dlouhou životnost, stálobarevnost,
bez ulpívání nečistot a následné tvorby
plísní. Má charakteristický octový zápach
při aplikaci, vulkanizuje vzdušnou vlhkostí,
odolný UV záření, nelze přetírat, barevně
stálý. Je určen pro aplikace v prostředí WC,
koupelen, kuchyňských linek na neporézní
povrchy s požadavky dlouhé životnosti.
NEPOUŽÍVEJTE na neošetřené a barevné
kovy, PE a PP.

AKRYLIC PREMIUM
Jednosložkový vodou ředitelný tmel na bázi
akrylátové disperze, při vysychání bez
zápachu. Vhodný pro spárování při montáži sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem
a rámy oken a dveří, 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. Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí. Výrazně bílý.

CITRUS PREMIUM
ČISTIČ - SPREJ
Speciální čistič znečištěných povrchů na bázi
rozpouštědla D-limonen, který nenarušuje
čištěné povrchy (lakované, sklo, kovy, beton,
plastové a vinylové materiály).
ČISTÍ, ODMAŠŤUJE A ZVYŠUJE PŘÍDRŽNOST LEPIDEL A TMELŮ PŘI APLIKACÍCH. PO ODPAŘENÍ/ODESCHNUTÍ MŮŽETE ROVNOU APLIKOVAT VEŠKERÉ
TMELY A LEPIDLA (silikon, polyuretan,
ms polymer...)
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