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Spoločnosť GYNEX s.r.o. patrí už viac ako 20 rokov k významným distribútorom stavebnej a priemyselnej chémie na Slovensku a v 
zahraničí. Náš sortiment zahŕňa výrobky ako lepidlá, tmely, polyuretánové peny, technické aerosóly, farby a laky.  

S vlastnými plniacimi a baliacimi linkami a spoľahlivou logistikou, dodávame na európsky trh výrobky pod značkou Cyklon. Okrem vlastných 
produktov schádzajú z našich plniacich liniek aj výrobky, ktoré plníme pre privátne značky podľa požiadavky. 

Po viac ako 20 rokoch výroby a distribúcie našich značiek sme sa rozhodli tieto spojiť pod jednu spoločnú značku Cyklon. Cieľom je 
zachovať doterajšiu kvalitu výrobkov, zjednodušiť výrobné procesy a tým prispieť k udržaniu primeranej ceny produktov napriek neustálemu 
zvyšovaniu cien surovín v Európe. Chceme naďalej ponúkať kvalitné výrobky, na ktoré ste zvyknutí, zabezpečovať pravidelné dodávky a 
vyrábať ekologicky. Garantujeme rovnakú kvalitu výrobkov. 

Ako jedna z mála európskych firiem využívame nové inovatívne riešenie dovozu a skladovania silikónu v antikorových tankoch PISTONTANK 
s objemom 25 m3. Výrazne sme tým zvýšili kvalitu výrobkov s veľkým dosahom na rýchlosť a pružnosť našich dodávok pre domáci a 
zahraničný trh.  

Naše produkty spĺňajú najprísnejšie ekologické nariadenia EU. Implementácia systému PISTONTANK markantne prispela k zníženiu 
množstva odpadu a zvýšeniu ochrany životného prostredia.   

Maximálnym využitím výrobných a skladových priestorov na ploche viac ako 3.000 m2 a presnou logistikou garantujeme najkratšie 
možné dodacie termíny v Európe. Produkty značky Cyklon a viac ako 80 privátnych značiek, dodávame okrem Slovenska do viacerých 
krajín Európy a Ázie.

Produkty Cyklon nájdu uplatnenie v týchto odvetviach:

• automobilový priemysel
• priemyselná výroba
• lepidlá a tmely
• stavebná chémia
• laky v sprejoch
• príslušenstvo a pomocné náradie

Vzhľadom na stále dostupné skladové zásoby dokážeme zabezpečiť najkratšie možné dodacie termíny. Mimoriadny dôraz kladieme na 
udržanie dôvery zákazníkov, čo sa nám darí pri dodržiavaní dôležitých zásad:

• stabilná vysoká kvalita
• rýchlosť a pružnosť našich dodávok a služieb 
• inovatívne riešenia

Sme držiteľmi certifikátov kvality:
• Systém manažérstva kvality SMK, STN EN ISO 9001:2015
• Environmentálny manažérsky systém EMS, STN EN ISO 14001:2015
• Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS, STN EN ISO
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PU pena celoročná
Upevňovanie zárubní a okien, vypĺňanie spájacích škár na okenných a roletových skrinkách, vypĺňanie 
preboreného muriva, inštalácie vzduchotechniky, sanitárne inštalácie, upevnenie prefabrikátov - 
izolačných dosiek, aranžérske a dekoračné práce (akváriá, výklady) a vypĺňanie iných dutín (autá, lode, 
podkrovia, strechy a pod.). Je výborný tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí je 
nenasiakavá

PU pena celoročná pištoľová
Upevňovanie zárubní a okien, vypĺňanie spájacích škár na okenných a roletových skrinkách, vypĺňanie 
preboreného muriva, inštalácie vzduchotechniky, sanitárne inštalácie, upevnenie prefabrikátov - izolačných 
dosiek, aranžérske a dekoračné práce (akváriá, výklady) a vypĺňanie iných dutín (autá, lode, podkrovia, 
strechy a pod.). Je výborný tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí je nenasiakavá. 
Aplikuje sa pomocou montážnej pištole, ktorá umožňuje presné a rýchle dávkovanie a technologické 
prestávky pri práci. Vhodná do všetkých bežných pištolí.

PU pena celoročná nízkoexpanzná
Pre tento typ polyuretánovej peny je charakteristická veľmi rýchla počiatočná vypeniteľnosť (do 6-8 
minút), vzhľadom na to nedochádza k dodatočnej deformácii. Preto je vhodná hlavne na montáž 
drevených dverných zárubní, montáž stolárskych konštrukcií, napr. drevených schodísk a podstupníc, 
montáž okenných parapetov, oprava alebo montáž strešných tašiek a hrebenáčov a pod.. Je výborný 
tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí je nenasiakavá.

PU pena celoročná nízkoexpanzná pištoľová
Pre tento typ polyuretánovej peny je charakteristická veľmi rýchla počiatočná vypeniteľnosť (do 6-8 
minút), vzhľadom na to nedochádza k dodatočnej deformácii. Preto je vhodná hlavne na montáž drevených 
dverných zárubní, montáž stolárskych konštrukcií, napr. drevených schodísk a podstupníc, montáž 
okenných parapetov, oprava alebo montáž strešných tašiek a hrebenáčov a pod.. Je výborný tepelný a 
zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí je nenasiakavá. Aplikuje sa pomocou montážnej pištole, 
ktorá umožňuje presné a rýchle dávkovanie a technologické prestávky pri práci. Vhodná do všetkých 
bežných pištolí.
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PU pena celoročná murovacia pištoľová
Špeciálne polyuretánové lepidlo tvrdnúce okolitou vzdušnou vlhkosťou, použiteľné ako lepiaca, tesniaca 
a montážna murovacia hmota. Je určené na lepenie vnútorných priečok a obvodového muriva. S 
murovacou penou možno lepiť všetky stavebné materiály s výnimkou PE, PP, teflónu a silikónu. Výhodou 
peny je mála hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia, vysoká lepiaca sila. Po vytvrdnutí je nenasiakavá.

Čistič PU zvyškov
Čistiaci prostriedok na čistenie aplikačných pištolí na PU penu, odevov, profilov a predmetov od čerstvých 
zvyškov jednozložkovej polyuretánovej peny. Vďaka dokonalej kombinácii rozpúšťadiel čistí a rozpúšťa PU 
zvyšky rýchlo, bez zbytkov a nezanecháva lepkavý povrch.

Akrylátový tesniaci tmel
Trvale elastický, jednokomponentný tmel na báze akrylovej disperzie. Elastické tesnenie pre vonkajšie a 
vnútorné použitie s max. rozťažnosťou 10 %. Má dobrú priľnavosť na množstvo podkladov (ako napr.: PVC, 
sklo, betón, murivo, sadrokartón, tehla, drevo, hliník a pod.). Používa sa na opravu trhlín v stene, škáry 
okolo okien, zárubní, roliet, svietidiel, rúriek a pod. Nie je vhodný do sanitárnej oblasti a na mramor. Je bez 
riedidiel, ekologicky nezávadný, prelakovateľný, počasiu, starnutiu a UV žiareniu odolný.
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PU pena celoročná studniarska
Primárne je určená ku spojovaniu a tesneniu betónových skruží pre studne. Ïalej je vhodná k tesneniu 
kanalizačných výpustí a pre aplikácie, ktoré majú zabrániť úniku – prieniku pitnej, úžitkovej alebo dažďovej 
vody. Taktiež je vhodná na úpravu technologických prestupov. Je výborný tepelný a zvukový izolant s malou 
hmotnosťou. Neodoláva UV žiareniu, preto ju treba povrchovo upraviť. Po vytvrdnutí je nenasiakavá. 



Silikón akryl
Univerzálny, trvale elastický, prelakovateľný silikónakrylový tmel vhodný na vnútorné a vonkajšie použitie 
s maximálnou rozťažnosťou 20%. Používa sa na elastické škárovanie a tmelenie medzi rôznymi 
materiálmi, ako napr.: drevo, murivo, kov, keramika, kameň, mramor a veľkú časť umelých hmôt. Je 
ľahko spracovateľný, životnému prostrediu neškodný, bez rozpúšťadiel, UV žiareniu odolný a takmer bez 
zápachu. Teplotná odolnosť -30°C až +80°C.

Silikón univerzálny
Trvalo elastický, jednokomponentný, acetátový tmel. Je vhodný na tesnenie a lepenie škár s max. 
rozťažnosťou 25 % vo vnútri aj vonku. Má širokospektrálne použitie v stavebnej, motoristickej a hobby 
oblasti. Vulkanizuje so vzdušnou vlhkosťou a zabraňuje tvorbe a šíreniu pliesní. Je farebne stály, odolný 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Má výbornú priľnavosť na kov, sklo, keramiku, plast, kachličky, 
hliník, PVC, betón, drevo a pod.. Nie je vhodný na lepenie akvárií, zrkadiel, mramoru, bituménových 
podkladov a v sanitárnej oblasti.

Silikón premium
Trvalo elastický tmel acetátového typu. Je určený do prostredia s požiadavkou mimoriadnej ochrany a 
dlhodobej odolnosti silikónu v sanitárnej, priemyselnej a stavebnej oblasti. Vylepšená receptúra zvyšuje 
tepelnú odolnosť a priľnavosť k nesavým podkladom. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, 
vytvára trvalo pevný, elastický spoj, odolný voči plesniam. Je farebne stály, odolný poveternostným 
vplyvom, priemyselnému prostrediu a UV žiareniu. Nie je vhodný na lepenie akvárií, zrkadiel, mramoru a 
bitúmenových podkladov.

Silikón sanitárny
Trvalo elastický, jednokomponentný, acetátový tmel. Je vhodný na tesnenie a lepenie škár s max. 
rozťažnosťou 25 % vo vnútri aj vonku. Má širokospektrálne použitie hlavne v sanitárnej, ale aj stavebnej, 
motoristickej a hobby oblasti. Vulkanizuje so vzdušnou vlhkosťou a zabraňuje tvorbe a šíreniu pliesní. Je 
farebne stály, odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Má výbornú priľnavosť na kov, sklo, keramiku, 
plast, obkladačky, hliník, PVC, betón, drevo a pod..
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Štukatérsky tmel
Elasticko-plastický tmel na báze disperzného akrylu na vypĺňanie puklín a na vylepšenie poškodení vo vnútri 
ako aj vonku. Vďaka zrnitosti tmelu opravu takmer nevidieť.
 -        prelakovateľný
 -        odolný proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a starnutiu
 -        bez riedidla (na báze vody)
 -        vhodný pre teploty od -25°C do +80°C
 -        dobrá elasticita (cca 10% šírky pukliny)

Silikón neutrálny
Trvalo elastický, jednokomponentný silikónový tmel. Je vhodný k tesneniu škár s max. rozťažnosťou 25% 
vo vnútri aj vonku. Vytvrdzuje neutrálnou polykondenzáciou (bez zápachu). Má dobrú priľnavosť na veľké 
množstvo podkladov (napr.: sklo, keramika, plast, kachličky, hliník, PVC, kov a pod.). Je farebne stály, 
odolný poveternostným vplyvom a UV - žiareniu. Zabraňuje tvorbe a šíreniu pliesní. Kovy nebudú vďaka 
neutrálnemu zloženiu napadnuté oxidáciou.

Strešný tmel
Plastický, univerzálny tmel pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Je vhodný na zalepenie bituménových 
strešných krytín, ako aj všetkých druhov plechu a eternitu, ale i sklo a kovy. Je absolútne odolný voči 
poveternostným vplyvom a preto je vhodný na tesnenie a lepenie vo vonkajšom prostredí - tiež na 
problematických miestach. Vykazuje výbornú priľnavosť podkladov bez podkladového náteru. Spoje sú 
konštantné, elastické a pracujú tak ako kolísa teplota, ktorá má za následok pohyb materiálu. Teplotná 
odolnosť -40°C až +95°C.

Kaučukový tmel 
Je tesnenie vhodné na dilatačné a pripojovacie škáry na fasádach, skle, sanite a streche. Používa sa aj 
na rýchloopravy prasklín, trhlín a dier na strechách a odkvapových žľaboch. Je kompatibilný s bituménom, 
meďou. Je stálo elastický, na báze syntetického kaučuku, priľnavý na takmer všetky podklady bez primeru.
 -        obsahuje riedidlá
 -        možnosť aplikovať aj za dažďa, na vlhké podklady,
                           na ľahko olejové podklady a na hladké podklady
 -        prelakovateľný
 -        odolný všetkým poveternostným vplyvom
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Kachliarsky tmel
Hustá, vysokotepelne odolná tesniaca hmota na okamžité použitie v oblastiach, kde je špeciálne 
požadované vysoké teplotné zaťaženie. Používa sa na škárovanie a lepenie škár, trhlín a dutín, ktoré sú 
vystavené vysokým teplotám ako napr.: krb, kachľová pec, vykurovacia technika, dymovod, taviaca pec a 
všetky ostatné oblasti, kde sú podmienené protipožiarne požiadavky.
 -        dlhodobá odolnosť vysokým teplotám do 1200°C a teplotným výkyvom
 -        po pretvrdnutí, vyschnutí ideálna elasticita – nevzniká žiadne zmrštenie a trhliny
 -        výborná odolnosť voči chemikáliám, UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 -        dobrá priľnavosť na kov a tehlu

Polyuretánový tmel PU40
Trvale elastický polyuretánový tmel špeciálne vyvinutý na lepenie a tmelenie častí podliehajúcich kmitaniu 
a pohybom vo vnútri aj vonku. Má veľmi dobrú priľnavosť, je bez silikónu a straty objemu po pretvrdnutí. 
Je vhodný na lepenie a tmelenie väčšiny materiálov – betón, drevo, lakovaný kov, hliník, polyester, sklo, 
PVC, keramika, kamenina, keramické a betónové obklady. Hlavné využitie je na dilatačné škáry podláh, pri 
stavbe klimatizácií a vetracích zariadení, automobilov, karavanov, lodí a kontajnerov.  Po pretvrdnutí vzniká 
vodeodolný a pretierateľný spoj s možnosťou prebrúsenia. Tepelná odolnosť: -40 až +80°C.

Hĺbková penetrácia
Vodou riediteľná styren-akrylátova tekutina, ktorá má vyššiu penetračnú schopnosť, pretože obsahuje 
častice o veľkosti max. 50 mikrónov.
Slúži k zníženiu nasiakavosti nerovnomerne nasiakavých alebo silne nasiakavých minerálnych podkladov a 
na spevnenie nedostatočne súdržných podkladov a starých náterov. Je vhodná do interiéru aj exteriéru.

Penetračný náter univerzálny
Akrylátová disperzia - spojivo v stavebníctve, najmä ako prísada do betónu a do polymercementových 
kompozícií v interiéri aj exteriéri. Ïalej je vhodná ako impregnácia a penetrácia starého muriva a omietok, 
penetrácia nasiakavých materiálov (drevotriesky, eternit, betón a omietky pred nátermi), penetrácia pod 
podlahárske akrylátové lepidlá, hĺbková penetrácia a impregnácia pod hydroizolácie a nivelačné hmoty a pod.
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Adhézny mostík
Špeciálny, jednozložkový, podkladový náter s kremičitým pieskom, ktorý výrazne zvyšuje priľnavosť. Je to 
spevňujúci, základný a penetračný náter na staré a nové podklady ako je napr. umakart, betón, emailové 
nátery, dlaždice a obklady, dosky z tvrdého vlákna, omietky a pod. Je vhodný na savé aj nesavé podklady, 
ihneď použiteľný, neobsahuje rozpúšťadlá, odoláva alkalickej hydrolýze, spevňuje nesúdržné podklady, 
zjednocuje savosť podkladu, paropriepustný, hydrofóbny, odolný poveternostným vplyvom, vhodný pre 
interiér aj exteriér.

Gumoasfaltová hydroizolácia 2 v 1
Jednozložkový disperzný asfaltovo-kaučukový penetračný aj hydroizolačný náter. Je vhodná pre vytváranie 
izolačných povlakov s malou hmotnosťou proti vode a vlhkosti bez dilatačných škár. Je vhodná na betónové 
prvky, na renováciu a údržbu strešných krytín alebo na zhotovenie bezškárových strešných krytín, ktoré sú 
vystužené technickými tkaninami. Vhodná do exteriéru aj interiéru, nehorľavá, mrazuvzdorná, neobsahuje 
rozpúšťadlá. Po vytvrdnutí trvale pružná, odolná proti poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia.

Tekutá hydroizolácia 1K
Tekutá jednozložková disperzná hydroizolačná hmota do interiéru. Je ideálnej konzistencie na okamžité 
použitie. Je nehorľavá, nejedovatá a neobsahuje rozpúšťadlá. Má výbornú priľnavosť a je elastická. Je 
určená pre prípravu vodotesného podkladu pod obklady a dlažby. Umožňuje prekrytie neaktívnych trhlín 
podkladu. Nemožno ju použiť ako finálnu vrstvu odolávajúcu oteru a na prekrytia dilatačných škár.

Tekutá hydroizolácia 2K
Dvojzložková pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi. Je určená na hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií. Dodáva sa v dvoch zložkách, ktoré po zmiešaní vytvárajú plastickú, tixotropnú a 
ľahko aplikovateľnú kašu. Používa sa ako náterová hmota pre plošnú aplikáciu na betóny, potery, jadrové 
omietky, murivo. Na premostenie vlasových trhlín, ako protikorózny a protikarbonatačný náter na betón, 
ako protiradónový náter stavebných konštrukcií. Je vhodná na hydroizoláciu nových a starších konštrukcií, 
v exteriéri a interiéri, nad aj pod úrovňou terénu.
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Tekutá lepenka 1K
Jednozložková, UV odolná, hydroizolačná hmota pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Je ideálna na 
hydroizoláciu stavieb bez ďaľšieho krycieho náteru. Ľahká spracovateľnosť, riediteľnosť vodou je ideálnym 
riešením pre trvalú a spoľahlivú údržbu šikmých striech a plochých striech. Je to trvalo pružná hmota na 
báze vodnej polymérnej disperzie, mikronizovaných minerálnych plnív, UV aditív a špeciálnych pigmentov.

Plastifikátor do betónu a malty
Superplastifikačná prísada do betónov, náterov a cementových mált. Pôsobí ako silný dispergátor – 
dokonalý rozptyľovač práškovej látky v tekutine. Zabezpečuje lepšiu spracovateľnosť - niveláciu zmesi bez 
zvýšenia obsahu vody v zmesi alebo zníženia obsahu vody v zmesi bez zhoršenia jej spracovateľnosti.
Používa sa na zlepšenie spracovateľnosti a súdržnosti, ľahšiemu ukladaniu a usadzovaniu čerstvej zmesi.

Tesniaci pás k hydroizolácii
Trvale pružný kaučukový pás, na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou ochranou, opatrenou 
kaučukovým nástrekom. Flexibilné utesnenie rohových stenových medzier a podláh v kombinácii s 
hydroizoláciou 2K, 1K, prípadne s adhéznym mostíkom. Používa sa na pružné a trvalé utesnenie 
kontaktných a rohových medzier, spojov na stenách a podlahách, odtokoch a bazénoch, nádržiach a 
rohoch sprchy a na spojenie vertikálnych a horizontálnych plôch v systéme hydroizolácie.

Nemrznúca zmes do betónu a malty
Bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikačným účinkom určená 
do betónov a cementových mált. Je to bezfarebná  kvapalina nespôsobujúca koróziu, s pH 6,0-7,0, 
kompatibilná s portlandským a struskoportlandským cementom. Použitie iných prísad je potrebné vopred 
odskúšať. Vedie k rýchlemu nárastu počiatočnej pevnosti zmesi, k zvýšeniu konečnej pevnosti, zvyšuje 
plasticitu a vodonepriepustnosť betónovej zmesi.
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Mammut kleber
Jednokomponentné lepidlo na báze SM polyméru s vysokou okamžitou priľnavosťou 220kg/m2.  
 -        vhodné na lepenie materiálov s vysokou hmotnosťou
          bez použitia fixácie v interiéri aj exteriéri
 -        má vysokú okamžitú lepiacu silu aj na vlhkých podkladoch
 -        prelakovateľné
 -        má rýchle pretvrdnutie a ostáva stále elastické

Chemická kotva vinylester
Dvojzložková chemická malta určená na rýchle ukotvenie do dutých alebo pevných materiálov.
 -        veľká pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu  
 -        na fixovanie v suchom prostredí aj pod vodou
 -        do interiéru aj exteriéru      
 -        tepelná odolnosť: od -40°C do +80°C
 -        bez styrénu

Chemická kotva polyester
Dvojzložková chemická malta určená na rýchle ukotvenie do dutých alebo pevných materiálov.
 -        veľká pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu  
 -        na fixovanie v suchom prostredí
 -        do interiéru aj exteriéru      
 -        tepelná odolnosť: od -40°C do +80°C
 -        bez styrénu

Lepidlo na parozábrany
Jednozložkové lepidlo na báze polyakrylátu, pripravené na okamžité použitie. Je vhodné na lepenie všetkých 
dostupných fólií – parozábran v stavebníctve podľa normy DIN4108-7. Lepidlo na parozábrany  sa používa na 
parotesné a vzduchotesné lepenie fólií z PVC, PE, EPDM, kartónu , lepenky a hliníku na podklady ako betón, 
kameň, omietka a drevo. Podstatnou funkciou fóliového lepidla je jeho stála lepivosť. Vďaka tejto vlastnosti 
umožňuje lepidlo premiestnenie lepených častí pri zachovaní vlastností adhézie aj po dlhšom čase.
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Lepidlo v spreji
Striekacie lepidlo na papier, lepenku, kožu, textil a mnoho ďalších látok.
 -        vďaka nastaviteľnej hlave dobre dávkovateľné
 -        ihneď sa dosahuje vysoká lepiaca sila
 -        univerzálne použiteľné v remeslách, domácnosti aj na hobby
 -        lepí aj na lakovaný a nelakovaný kov

Lepidlo na akvárium
Elastická tesniaca látka na báze silikón acetátu.
 -        odolný poveternostným vplyvom
 -        odolný voči starnutiu
 -        dobrá UV stálosť 
 -        odolný voči slanej vode
 -        po úplnom vytvrdnutí tmelu sa nevytvárajú žiadne nebezpečné látky
 -        teplotná stálosť od -40°C do +180°C

Lepidlo na zrkadlá      
Špeciálny jednozložkový neutrálny silikón na lepenie a škárovanie  zrkadiel a zrkadlových stien. 
 -        výborná priľnavosť  na všetky druhy podkladov (okrem PP, PE a  teflónu). 
 -        vysoká pevnosť spoju ani po dlhom čase nenaruší zadnú stenu zrkadla a  zostáva stále pružná.
 -        transparentná farba 
 -        bez zápachu

Lepidlo na polystyrén      
Jednozložkové lepidlo pripravené k okamžitému všestrannému použitiu bez ďalšej prípravy v interiéri aj exteriéri. Má vysoké 
lepiace schopnosti a je bez rozpúšťadiel. Po vytvrdnutí je prelakovateľné. Je vhodné na dlhotrvajúce a elastické spojenie. Je 
odolné starnutiu, počasiu a UV žiareniu. Teplotná odolnosť: od -20°C do +60°C. 
Používa sa na lepenie polystyrénových dekoratívnych podhľadov na savé podklady, lepenie polystyrénových rohových 
a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekorov, tesnenie nerovností - vzniknutých škár pri lepení veľkoformátových 
polystyrénových dosiek na rôzne stavebné podklady. Nevhodné na lepenie pod vodou.
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EK 40 epoxid
2-zložkové epoxidové lepidlo v znovuuzatvoriteľnej dvojičkovej striekačke.
 -        vysoko reaktívne
 -        doba spracovania je cca 2-4 minúty  
 -        odolnosť voči teplote od -40°C do  +95°C
 -        čas vytvrdnutia je cca 5 minút  
 -        po 5 hodinách kompletne vytvrdne
 -        lepí drevo, kameň, sklo, kovy, keramiku, plasty a iné materiály

Tekutý kov   
Dvojkomponentný tekutý kov na lepenie a opravovanie.
 -        na vyplnenie trhlín a chýbajúcich miest v mnohých materiáloch
 -        prelakovateľný
 -        po vytvrdnutí je možné brúsenie materiálu
 -        vysoká pevnosť po vytvrdnutí
 -        vynikajúca priľnavosť na mnohé iné kovy
 -        praktické manipulovanie zabezpečuje opakovane zatvárateľný dvojitý špic
 -        čas kvapkania (čas spracovania po miešaní) cca. 8 – 10 minút

Sekundové lepidlo
Jednokomponentné cyan akrylové lepidlo na mnohostranné použitie.
 -        bleskurýchle zlepenie
 -        drží na veľkom množstve materiálov napríklad na dreve, gume, keramike atď.
 -        stále voči mnohým chemikáliám
 -        vysoká ťahová pevnosť v strihu 
 -        úsporné v spotrebe

MK 40 akrylát
2-zložkové neepoxidové lepidlo  na vysokopevné lepenie rozličných materiálov.
 -        doba spracovania je asi 2-3 minúty 
 -        použiteľné pri teplotách od -55°C do +100°C
 -        pevnosť po 4 hod. je 80%, po  24 hod. 100%
 -        na lepenie výnimočne vysoko zaťažovaných častí
 -        odolné voči oleju, vlhkosti, rozpúšťadlám
 -        nekrehne, je vysoko pevné
 -        lepí plast, oceľ, hliník, drevo, kameň, karbón a iné materiály



Lepidlo na drevo D3 
Je jednozložkové lepidlo na drevo s vysokou lepivosťou. Je vhodný pre stolárov, na lepenie drevených 
spojov a výrobkov z tvrdého aj mäkkého dreva, napr.: skrine, stoly, stoličky, zábradlia, schody, drevené 
stropy, plávajúce podlahy a pod..
 -        veľmi dobrá priľnavosť
 -        takmer bez zápachu
 -        odolný poveternostným podmienkam a UV žiareniu
 -        prelakovateľný
 -        brúsiteľný
 -        PH hodnota 2,5 – 3,5
 -        farba biela, po preschnutí transparentná
 -        použiteľný v interiéri aj exteriéri

Lepidlo na parkety D3
Je jednozložkové lepidlo na drevo s vysokou lepivosťou špeciálne vyvinuté na lepenie a tesnenie 
parketových podláh, podlahových líšt, drevených panelov a pod.. Produkt je na báze vodnej zlúčeniny 
modifikovaného vinyl-polyacetátu.
 -        veľmi dobrá priľnavosť
 -        takmer bez zápachu
 -        odolný poveternostným podmienkam a UV žiareniu
 -        prelakovateľný
 -        brúsiteľný
 -        pevnosť v tlaku po 24 hodinách  12-14 N/mm2

 -        odolnosť voči vode
 -        farba biela, po preschnutí transparentná
 -        použiteľný v interiéri aj exteriéri

SM polymér
Jednokomponentné tesnenie a lepidlo na báze SM-polymérov. Na lepenie a tesnenie rozličných materiálov
 -        prelakovateľný
 -        drží bez použitia primeru na temer všetkých materiáloch
 -        odolné voči slanej vode a kyselinám
 -        veľmi dobre odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
 -        neobsahuje rozpúšťadlá
 -        shore tvrdosť  cca 40 ±3
 -        vhodné na lepenie zrkadiel

Opravný tmel
Epoxidový tmel na trvalé rýchloopravy a utesnenie rôznych druhov materiálov.
 -        tesní na vlhkom podklade a taktiež pod vodou
 -        dobrá tlaková pevnosť (83 N/mm2)
 -        po vytvrdnutí je možné mechanické opracovanie
          ako vŕtanie, brúsenie, frézovanie alebo aj rezanie závitov
 -        teplotná stálosť do 120°C (krátkodobo do 150°C)
 -        dobrá priľnavosť na dreve, betóne, kove, keramike
 -        bez prípravy prelakovateľný
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Tmel na karosérie
Elasticko-plastická tesniaca hmota na utesňovanie zváraných materiálov, fúg a plechových záhybov, špeciálne 
pre oblasť karosérií.
 -        prelakovateľný, bez silikónu
 -        dobrá UV-stálosť 
 -        bez riedidla
 -        dobrá priľnavosť na povrchy natreté základnou farbou
 -        rýchle vytvrdnutie

Parketový tmel
Jednokomponentná lepiaca a tmeliaca masa na parkety na báze polyakrylátu.

- neobsahuje silikón
- neobsahuje rozpúšťadlá
- brúsiteľný
- prelakovateľný
- takmer bez zápachu

Vysokoteplotný silikón EX
Acetátový kyslý jednokomponentný silikónový tmel na utesňovanie špár vonku aj vnútri, vhodný všade tam, 
kde sa vyžaduje vysoká teplotná stálosť.
 -        dobrá elasticita (maximálna rozťažnosť 25% šírky škáry)
 -        vhodný pre teploty od -40°C do +250°C (krátkodobo do +300°C) 
 -        vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom ako aj UV žiareniu
 -        odolný voči starnutiu
 -        tmel odstraňuje plesňové substancie 
 -        rýchle tvrdnutie (cca. 2 mm/deň)
 -        odolný voči ropným produktom
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SSH 40 
Vysoko pevné skrutkové zaistenie je len ťažko demontovateľné.
 -        veľmi dobrá odolnosť vibráciám
 -        určené pre teploty od -55°C do +150°C
 -        rýchle vytvrdnutie (pretvrdnutie po 15 – 30 minútach)
 -        vhodné pre stojaté kliny do M20
 -        dobrá tesniaca účinnosť (zamedzuje lícovanej hrdzi)
 -        vhodné aj pre cylindrické časti škár



Univerzálny mazací olej
Univerzálne použiteľný mazací olej pre priemyselnú oblasť.
 -        elastický mazací film
 -        znemožňuje usadzovanie špiny       
 -        chráni pred koróziou 
 -        dobré mazacie vlastnosti

Grafitový sprej
Mazací prostriedok na lôžka, valce, vedenia hriadeľov s dlhodobým účinkom.
 -        dobrá priľnavosť a tým dlhotrvajúca mazacia účinnosť
 -        vhodný pre teploty od –35°C do +450°C
 -        vysoký podiel grafitového prášku ešte viac zlepšuje mazanie
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SSM 40 
Stredne pevné skrutkové zaistenie sa dá rozpustiť s normálnymi nástrojmi.
 -        zabraňuje odskrutkovaniu, ktoré spôsobujú vibrácie
 -        určené pre teploty od -55°C do +150°C
 -        rýchle vytvrdnutie (pretvrdnutie po 15 – 45 minútach)
 -        vhodné aj pre kadmiové a pozinkované závity
 -        nízko viskózne, tým veľmi vysoká kapilárna účinnosť

Montážne lepidlo
Jednokomponentné montážne lepidlo bez rozpúšťadla na báze akryldisperzie.
 -        na lepenie dreva, minerálnych a drevených vláknitých platní, 
          kameňa, muriva atď.  
 -        neobsahuje rozpúšťadlo
 -        vhodné aj pre styropor (polystyrén)
 -        prelakovateľné
 -        odolné poveternostným vplyvom, pomaly starne        
 -        tepelná odolnosť: od -20°C do +80°C



Silikónový olej 
Transparentný mazací prostriedok na kĺbové závesy, kĺbové vedenia.
 -        veľmi dobre vhodný ako ochranný prostriedok na gumu a umelé hmoty
 -        chráni gumené časti pred zamrznutím a nalepením (dvere automobilov v zime)
 -        zabraňuje skrehnutiu gumených častí
 -        mnohostranné použitie aj v domácnosti (napríklad na garniže, dvere, zásuvky)
 -        odstraňuje vŕzganie a pískanie
 -        pri umelých hmotách vytvára lesknúci sa povrch

Multifunkčný olej WET 40  
Špeciálny mazací prostriedok použiteľný všade tam, kde sa vyžaduje dlhotrvajúca účinnosť.
 -        vytláča vlhkosť, čím je zaručená trvácna schopnosť mazania
 -        vďaka dobrej reakcii prenikania uvoľňuje zhrdzavené a pevne sediace časti 
 -        odstraňuje vŕzganie a pískanie
 -        rozpúšťa skôrnatené a zatvrdnuté zvyšky mazacích prostriedkov,
          mastnoty, dechtu, smoly, gumy, farieb a vápna
 -        mimoriadne dobrý na čistenie a konzervovanie strelných zbraní 

Biela vazelína
Univerzálny mazací prostriedok na vysoko zaťažené časti ako sú lôžka, kĺby a iné.
 -        dobrá priľnavosť a tým aj dlhodobá účinnosť
 -        obsahuje protikorózne prísady
 -        vhodná aj na ozubené kolesá
 -        používať pri teplotách od - 50°C do +150°C (krátkodobo do +170°C)
 -        látka zodpovedá požiadavkám VW - normy TL 77

Mazivo v spreji
Univerzálne použiteľný mazací tuk v priemyselnej oblasti.
 -        dobrá zatekavosť aj do tenkých škár
 -        chráni pred koróziou 
 -        dobrá priľnavosť
 -        neobsahuje lítium
 -        schopný vytláčať vodu
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Keramická pasta 
Teplu a vysokému tlaku odolná mazacia pasta,
  -        odolná teplote až do  +1400°C
 -        odolná voči slanej vode, väčšine kyselín a lúhov.
 -        zabraňuje zhoreniu a „zažratiu sa“ u vysokonamáhaných častí
 -        veľmi dobré mazacie schopnosti aj u dielov zaťažovaných vysokým tlakom
 -        chráni pred koróziou
 -        neobsahuje kov
 -        vhodná aj na ABS brzdy     
 -        odstraňuje pískavé a škrípavé zvuky

Uvoľňovač skrutiek a hrdze s MoS
2
     

Silno účinný rozpúšťač hrdze s MoS
2
.

 -        rozpúšťa zhrdzavené a pevne sediace časti
 -        vytláča vlhkosť
 -        vďaka obsahu MoS

2
 dosahuje dobrú dlhotrvajúcu účinnosť

 -        zabraňuje zadieraniu skrutiek
 -        odstraňuje pískanie a vŕzganie

Medená pasta
Mazací a montážny prostriedok pre oblasť vysokých teplôt.
 -        vhodná pre teploty od -35°C do +1100°C
 -        vynikajúca priľnavosť aj pri vysokých teplotách
 -        zabraňuje zapečeniu a korózii pri dieloch
          zaťažených vysokou teplotou a uľahčuje demontáž
 -        dobrá dlhotrvajúca účinnosť
 -        obsahuje pevnú časť jemnej disperzívnej medi

Hliníková pasta BKM
Vysoko výkonný mazací prostriedok z hliníkového prášku a tuhých mazacích látok.
 -        zabraňuje lícovanej hrdzi, zapekaniu, zadieraniu a opotrebovaniu
 -        odolný voči väčšine kyselín, lúhov a slanej vode
 -        vyrobený bez jedovatých ťažkých kovov
 -        teplotná stálosť od -180°C do +1200°C
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Teflonový sprej PTFE
Nemastný mazací a oddeľovací prostriedok.
 -        teplotná stálosť -180°C do +260°C
 -        bez mastnoty s veľmi dobrými mazacími vlastnosťami
 -        rýchlo schne
 -        použiteľný ako suchý mazací prostriedok
          v drevospracujúcom priemysle a pri výrobe lepenky
 -        veľmi dobrá priľnavosť na rozličné povrchy

Sprej na reťaze
Vysoko priľnavý dlhodobo účinný mazací prostriedok na reťaze a ozubené kolesá.
 -        na rýchlo idúce reťaze
 -        tvorí ochranný viskózno-elastický mazací ochranný film
 -        dobrá priľnavosť
 -        znižuje hluk
 -        vytláča vodu a chráni pred hrdzou
 -        pravidelné používanie zabraňuje
          opotrebovaniu a predlžuje životnosť reťaze

Vŕtací a rezací olej    
Univerzálny mazací prostriedok pre všetky vŕtacie a rezacie náradia.
 -        biologicky odbúrateľný a neobsahuje ťažké kovy
 -        redukuje teplotu a tým predlžuje životnosť strojov
 -        znižuje vibrácie a tým hlučnosť obrábania
 -        má dobrú priľnavosť a preto je úsporný v spotrebe
 -        vhodný pre oceľ, hliník a farebné kovy

Sprej na klinové remene 
Tesniaci sprej na vylepšenie prenášania sily pre hnacie a klinové remene.
 -        znižuje prešmykovanie hnacích a klinových remeňov
 -        chráni remeňový materiál pred skrehnutím a zvyšuje tým jeho životnosť
 -        dlhotrvajúca schopnosť tesnenia
 -        znižuje vývoj hluku



Kontakt sprej
Na zlepšenie schopnosti kontaktu v elektrotechnike a elektronike.
 -        rozpúšťa zasmolenie a vytláča vlhkosť
 -        zamedzuje plazivým prúdom a oxidácii
 -        redukuje úbytok napätia spôsobený zlými kontaktmi
 -        odstraňuje neprípustný prechodový odpor

Rukavice v spreji    
4 až 5 hodín chráni ruky pred znečistením. 
 -        tvorí ochranu kože pred olejom, mastnotami, lúhmi, riedidlami atď.
 -        nie je mastný
 -        veľmi dobrá znášanlivosť s kožou
 -        po práci jednoducho zmyť vodou

Cockpit silikón
Leštidlo a ošetrovací prostriedok na gumu a umelé hmoty.
 -        s príjemnou vôňou
 -        osviežuje matné a zvetrané umelé hmoty
          a dáva im nový vzhľad
 -        gumu udržuje elastickú a hebkú,
          a chráni ju pred skrehnutím
 -        použiteľný aj ako mazací prostriedok 
          napríklad na otváracie strechy,
          zámky na dverách a tam,
          kde by mastnota vyvolala znečistenie

Motorštartér 
Pomocný štartovací sprej pre všetky bežné benzínové a naftové motory.
 -        vhodný aj na motory s katalyzátorom
 -        dobrá účinnosť aj pri studenom a vlhkom počasí
 -        vhodný aj na dvojtaktové motory
 -        šetrí batériu a motor
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Ochrana dutín  
Ochranný prostriedok proti korózii dutín.
 -        dlhodobá ochrana pred koróziou sa dosahuje vďaka ochrannému,
          pevne držiacemu, vodu odpudzujúcemu filmu
 -        veľmi vysoká tekutosť umožňuje prenikanie aj do najjemnejších štrbín
 -        presakuje a izoluje usadeniny hrdze
 -        vytláča vlhkosť

Detektor úniku plynu 
Na vyhľadávanie dier/trhlín na armatúrach, tlakových a plynových potrubiach atď.
 -        nehorľavý a tým použiteľný aj u horľavých materiálov
 -        ihneď ukáže miesto úniku vytvorením bubliniek
 -        vhodný aj na pneumatiky alebo iné nafukovacie predmety
 -        biologicky rozložiteľný
 -        nepôsobí korozívne 

Separátor na formy
Je určený pre priemysel, pri výrobe umelých hmôt a pre zváračskú techniku.
 -        chráni zváračské dýzy náradie a nástroje pred striekancami zo zvárania
 -        bez silikónu
 -        po jednoduchom dodatočnom opracovaní prelakovateľný
 -        použiteľný ako oddeľovací prostriedok pri lisovaní plastov

Pena na pneumatiky
Na čistenie a ochranu pneumatík všetkých druhov. Po nastriekaní nie je potrebná žiadna ďalšia práca.
 -        dáva pneumatikám výzor ako novým 
 -        chráni pred krehnutím a popraskaním 
 -        nepoškodzuje kovy a laky                
 -        znižuje opätovné znečistenie a pôsobí antistaticky
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Odstraňovač hrdze  
Vysokoúčinný, nehorľavý, bezoplachový, odhrdzovací prostriedok na oceľové a liatinové 
predmety. Pomáha odstraňovať hrdzu a súčasne uskutočňuje pasiváciu - základovanie 
ošetrovaného povrchu pred ďalšou úpravou náterovými hmotami. Ochranný povlak 
zvyšuje odolnosť kovov voči následnej korózii. Reaguje aj s usadeninami vodného kameňa.

Ochrana podvozku bitúmen - neprelakovateľná
Ochrana podvozku na báze bitúmenov s protihlukovým efektom.
 -        odolná vode a posypovej soli
 -        schne na vzduchu
 -        obsahuje nepatrný podiel riedidla
 -        dobré tesnenie (ani na kolmých miestach žiadne stekanie ani vysychanie)
 -        dobrá stála elasticita (žiadne odplupnutie pri odskakujúcich kamienkoch)
 -        vhodná na všetky bežné podklady
 -        neprelakovateľná

Anti kuna sprej 
Anti kuna sprej tvorí ochranný film v motorovom priestore, ktorý udržuje kuny v úctivej vzdialenosti od vozidla. 
 -        nevydáva nepríjemný pach, ale vytvára špeciálny ochranný film 
 -        je odolný voči sladkej a slanej vode, mnohým zásadám a kyselinám
 -        dobrá priľnavosť umožňuje nástrek aj na pohyblivé časti

Schladzovací sprej 
Technický chladiaci sprej, špeciálne použiteľný na testovacie a skúšobné účely (napr. v elektronike pri 
prehrievajúcich sa kopmponentoch), ale aj na montážne účely, keď je potrebné zmrštenie materiálu (napr. 
nalisovávanie ložísk). Dosahuje teplotu až -45°C, bez rozpúšťadiel, odparuje sa bez zvyškov.
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Ochrana podvozku kaučuk - prelakovateľná 
Ochrana podvozku na báze kaučuku a živice s protihlukovým efektom.
 -        prelakovateľná
 -        vyššia odolnosť pred opotrebovaním a trením
 -        rýchlo schne (vozidlo je pojazdné po cca. 2-4 hodinách )
 -        vhodná na všetky bežné podklady
 -        dobrá dlhoročná stálosť
 -        dobrá stála elasticita (žiadne odlupnutie pri odskakujúcich kamienkoch)

Šok pre hrdzu
Špeciálny  prostriedok na rozpúšťanie hrdze, ktorý sa pomocou znižovania chladu a 
zlepšeným kapilárnym pôsobením dostane aj do tých najmenších medzipriestorov.
 -        rozpúšťa aj ťažko demontovateľné, skorodované spojenia 
 -        veľmi dobrá  kapilárna nasiakavosť
 -        dobrý rozpúšťací efekt pomocou vytvárania
          chladu a následného pohybu materiálu 
 -        zabraňuje „zažieraniu sa“
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Demontážny olej
Spojenie  rýchlorozpúšťača hrdze a maziva s vysokohodnotnými mazacími látkami a inými aditívami.
 -        vysoký podiel MoS

2
 

 -        veľmi  dobré mazacie schopnosti
 -        znižuje „zažieranie “ skorodovaných skrutkových spojov 

Mazivo HS 40 s teflónom 
Univerzálne použiteľný mazací prostriedok s prímesou teflónu, s výbornou vzlínavosťou a priľnavosťou.
Tento produkt je garanciou silnej priľnavosti aj na rotujúcich a otáčajúcich sa dieloch. Má veľmi dobré mazacie 
vlastnosti a prenikne aj do najmenších štrbín, čím zabezpečí celoplošnú ochranu proti korózii. 
 -        výborná priľnavosť
 -        nepoškodzuje tesnenia, plasty
 -        odolný slanej vode, slabým kyselinám a lúhom
 -        neobsahuje silikón, živice ani kyseliny
 -        teplotný rozsah použitia: od - 30°C do + 250°C



23

Čistič nerezu 
Na čistenie a ošetrovanie dielov z ušľachtilej ocele.
 -        odstraňuje olejové a mastné znečistenia na dieloch z ušľachtilej ocele
 -        nepoškodzuje laky a umelé hmoty
 -        zanecháva pevne držiaci, vodu a špinu odpudzujúci ochranný film
 -        chráni pred oxidáciou a poveternostnými vplyvmi      
 -        znižuje statické nabíjanie 

Čistič kontaktov
Čistí kontakty a zásuvky v elektrotechnike a elektronike.
 -        silné čistiace pôsobenie vďaka koncentrovaným látkam, ktoré prípravok obsahuje
 -        odstraňuje znečistenia ako olej a zbytky mastnoty
 -        zmenšuje náchylnosť na nové znečistenie
 -        použité látky sa znášajú s bežnými umelými hmotami
 -        redukuje pokles napätia vznikajúci znečistenými kontaktmi

Čistič karburátorov 
Predstavuje optimálne vyvinutý čistič na karburátor, ventil voľnobehu a škrtiacu klapku. Špeciálnym 
zložením čistiacich prvkov je vhodný aj na čistenie iných častí motora.
 -        výborne rozpúšťa a odstraňuje palivové usadeniny, mazivá, oleje a živicu

Mazací sprej
Dobre priľnavý mazací prostriedok s dlhodobou účinnosťou na všetky pohyblivé časti ako sú kĺby, reťaze,      
pánty atď.
 -        vynikajúco chráni pred koróziou
 -        určený pre teploty od - 30°C do + 180°C
 -        dobre drží na rôznych podkladoch
 -        optimálna priľnavosť (pri striekaní veľmi riedky,
          ale po vyparení riedidla zostáva pevne držiaca mazacia látka)
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Montážny čistič  
Vysokokoncentrovaný, intenzívne účinný viacúčelový čistič s príjemnou citrusovou vôňou, bez obsahu 
acetónu. Je vhodný na brzdy, stroje, náradie a vozidlá. Montážny čistič odstráni dokonca zatvrdnuté 
nečistoty ako zoživičnateľné mazadlo, rôzne mazivá, zvyšky silikónu, brzdný prach a pod.
 -        veľmi šetrný k ošetrovaným povrchom
 -        veľmi účinný

Čistič klimatizácie    
Optimálny penový  čistič výparníkov a kanálov klimatizácie - kúrenia.
 -        dokonale zlikviduje vzniknuté plesne a baktérie
 -        zanecháva príjemnú sviežu vôňu
 -        jedna dóza vystačí na celý systém
 -        výrazne spomalí tvorbu nových plesní

Čistič bŕzd 
Čistič na všetky časti, ktoré sú znečistené olejom, mastnotou, brzdovým prachom atď.
 -        98% účinná látka
 -        účinná látka a vyháňacie médium sú bez ozónu škodiacich látok,
          bez chlóru, fluóru, olova a kadmia
 -        ako vyháňacie médium je použitý oxid uhličitý

Priemyselný rýchločistič 
Vysoko účinný čistič na odstraňovanie špiny, oleja a mastnoty.
 -        vďaka vysokej koncentrácii sa dosahuje veľmi dobrá účinnosť čistenia
 -        použiteľný na všetky obvyklé povrchy
 -        vhodný na odkonzervovanie karosérií a podobne
 -        miesta vyčistené priemyselným rýchločističom lepšie zabezpečujú ochranu
          pred nasledujúcim nanesením mazacích látok
 -        zlepšuje priľnavosť nasledovne
          nanesených tesniacich látok
 -        obsahuje riedidlo, čím sa dosahuje
          rýchle odparovanie
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BLC čistič
Univerzálny čistič na čistenie a odmastňovanie.
 -        mnohostranne použiteľný
 -        vhodné pre priemysel aj domácnosť
 -        po pár sekundách sa dosahuje dobrá rozpustnosť olejov a mastnoty
 -        zneškodňuje škodlivé látky

Odstraňovač starých náterov
Prípravok je určený na odstraňovanie starých náterov a odlakovávanie obrábaných predmetov.
 -        vhodný na obrábané predmety z kovu, keramiky, dreva, skla, polyetylénu atď.
 -        nevhodný na PVC, linoleum a syntetické podklady
 -        po niekoľkých sekundách rozpúšťa farby a tesnenia
 -        odstraňuje staré a vysušené zvyšky lepidiel
 -        vhodný aj na kolmé plochy

Čistič krbových skiel
Je to biologicky rozložiteľný čistič na vodnej báze s vysoko účinnými látkami rozpúšťajúcimi sadze
a mastnoty. Čistí sklenené, smaltované, oceľové, liatinové, keramické, kamenné,
mramorové, tehlové časti krbov, kachlí, pecí a grilov.
 -        vhodný aj na čistenie mikrovlnných rúr, kuchynských zariadení a kachličiek
 -        dokonale čistí, dezinfikuje a nepoškodzuje tesnenia

Odstraňovač hmyzu
Čistiaca pena na odstránenie zaschnutých zbytkov hmyzu na rozličných podkladoch.    
 -        veľmi dobre rozpúšťa zbytky hmyzu           
 -        nepoškodzuje umelé hmoty, laky, gumu a kovy                
 -        výrazne uľahčuje následné čistiace postupy
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Čistiaca pena univerzálna
Čistiaca pena na okenné tabule, čalúnenia a mnohé umelé hmoty.
 -        čistí dôkladne a nezanecháva žiadne škvrny a šmuhy
 -        po krátkom pôsobení sa dosahuje dobrá rozpustnosť špiny
 -        s príjemnou vôňou
 -        obnoví vyblednuté farby čalúnení 
 -        odstráni bezozvyšku zaschnuté zvyšky  hmyzu z okenných tabúľ

Pasta na ruky - tekutá
Čistiaca pasta s okamžitým čistiacim a ošetrujúcim účinkom. 
Tekutá pasta príjemnej vône a hustej konzistencie špeciálne vyvinutá na hĺbkové čistenie pórov pokožky od 
mastnoty, olejov a iných hrubých nečistôt  v automobilovom a ťažkom priemysle.
 -        k paste odporúčame praktický, rýchlomontovateľný držiak a dávkovač 

Odstraňovač silikónu
Hustá tekutina na rýchle  odstránenie  vytvrdnutého silikónu z podkladov ako je drevo, omietka, sklo, sanit-
ná keramika, kov a plast.
 -        znášanlivý s väčšinou materiálov v oblasti stavebníctva a zdravotníctva
 -        takmer bez zápachu
 -        balenie obsahuje nanášací štetec

Odstraňovač vytvrdnutej PU peny  
Slúži na odstraňovanie vytvrdnutej polyuretánovej peny z neporéznych povrchov,
ako sú PVC, hliník, umelé povlaky, a pod.
Je vhodný na všetky druhy a typy polyuretánových pien, jednozložkových aj dvojzložkových.
 -        takmer bez zápachu
 -        vysoká efektivita
 -        jednoduchá práca
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Základná farba 
Základná farba pre všetky akrylové laky.
 -        rýchlo schne
 -        dobrá priľnavosť na mnohé materiály 
 -        značne zlepšuje priľnavosť nasledujúceho laku
 -        zlepšuje ochranu proti korózii

Pena na koberce a čalúnenie
Čistiaca pena na všetky bežné látky a sedačky. Vhodná aj na umelohmotné poťahy a prikrývky.
 -        odstráni nežiadúce pachy 
 -        pena s predĺženou dobou pôsobenia    
 -        čistí hĺbkovo     
 -        osviežuje vyblednuté farby          
 -        chráni pred opätovným znečistením

Odstraňovač nálepiek a lepidla
Predstavuje viacúčelový ekologický čistič na základe obsiahnutých účinných látok. Bezo zbytku odstraňuje problematické 
nečistoty ako sú: zbytky lepidiel, olejové škvrny, atrament, tuhu z guličkového pera a pod. 
 -        ph neutrálny
 -        nespôsobuje koróziu a preto je vhodný najmä na čistenie
          stálofarebných povrchov s uzavretými pórmi
          a v uzavretých miestach so zlým odparovaním

Čistič skla 
Špeciálna čistiaca pena na všetky sklenené plochy, zrkadlá a kachličky.
 -        čistí bez šmúh         
 -        nepoškodzuje umelé hmoty, laky, gumu a kovy               
 -        potrebná je len krátka doba pôsobenia
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Farba na disky strieborná
Vysoko lesklý lak na oceľové a hliníkové disky.
 -        dobrá priľnavosť na oceľ a hliník
 -        obsahuje hodnotné zložky, vďaka ktorým sa dosahuje vysoká odolnosť voči posypovej soli
 -        vysoká odolnosť pred poškodením spôsobeným trením
 -        po cca. 10 minútach suchá

Chrómová farba
Vysoko lesklý špeciálny lak.
 -        vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokej čistote sa dosahuje extrémna lesklosť (chrómový efekt)
 -        na optické zušľachtenie rôznych materiálov
 -        oblasť použitia: na výstavách, v umeleckých remeslách a všade tam,
          kde sa požaduje efektívne lesklé lakovanie

Farba na vane
Špeciálny lak určený pre sanitárnu oblasť.
 -        dobrá krycia sila a vysoká výdatnosť
 -        priľnavosť sa zlepší použitím základnej keramickej farby
 -        po vyschnutí poskytne veľmi hladký povrch
 -        drží na kovových aj plastových podkladoch (umývadlá, vane, vykurovacie telesá, keramika, atď.) 
 -        poskytuje stálofarebné a vysoko hodnotné trvalé pokrytie
 -        odolný proti bežným mydlám a čistiacim prostriedkom
 -        teplovzdorný do +160°C

Farba na vane základ
Na zlepšenie priľnavosti keramických emailových farieb.
 -        odporúča sa naniesť pred použitím keramickej emailovej farby
 -        pôsobí ako plniaca látka na malé trhlinky
 -        zlepšuje povrchovú štruktúru 
 -        urovnáva a zjemňuje povrch 
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Metalická farba hliník
Pre kovové podklady je dlhodobou ochranou proti koróziou, je vhodný aj na lakovanie dreva atď.
 -        obsahuje 99% čistého alumínia
 -        odolný voči väčšine kyselín a lúhov
 -        teplotná stálosť do +800°C
 -        vhodný aj ako farba na bodové zváranie

Zinková farba
Poskytuje základnú ochranu proti korózii pre všetky bežné kovové časti.
 -        DIN 50976 v uschnutom filme je viac ako 92% zinkového podielu
 -        DIN 53167 test striekania slanej vody po 1000 hodinách
 -        DIN 53151 mriežkový test GT 0-1
 -        DIN 53152 skúška ohybom pružnosti 32 mm, žiadna tvorba trhlín
 -        rýchlo schne
 -        dobrá elektrická vodivosť, preto je vhodný aj na bodové zváranie
 -        dobrá priľnavosť

Zinkový opravný sprej
Na vylepšenie pozinkovaného povrchu po zváraní a rezaní.
 -        rýchlo schne
 -        dobrá priľnavosť na všetky bežné kovy
 -        dobrá farebná identita s čerstvo pozinkovanými časťami
 -        prelakovateľný bez základnej farby alebo primeru
 -        vďaka dobrej krycej sile je úsporný

Zink-alu sprej
Ochranná farba pred koróziou na prvé konzervovanie a vylepšenie rezaných a poškodených miest na 
pozinkovaných povrchoch.
 -        odolný poveternostným vplyvom
 -        teplotná stálosť do +490°C
 -        dobrá priľnavosť na všetky bežné kovy
 -        rýchlo schne
 -        dobrá elektrická vodivosť, preto je vhodný aj na bodové zváranie



30

Metalická farba meď
Vysokohodnotná vrstva z čistých kovových pigmentov a špeciálnych spojovacích
prostriedkov, neobsahuje žiadne farbivo.
 -        pre vnútrajšok i vonkajšok    
 -        dobrá schopnosť držať na všetkých bežných kovoch a mnohých iných materiáloch 
 -        mnohostranné možnosti použitia v priemysle, remesle a na dekoračné účely.
 -        rýchloschnúci    
 -        odolný voči oteru a vyšším teplotám až do 300°C
 -        vysoká krycia sila, tým hospodárny v spotrebe

Metalická farba mosadz
Vysokohodnotná vrstva z čistých kovových pigmentov a špeciálnych spojovacích
prostriedkov, neobsahuje žiadne farbivo.
 -        pre vnútrajšok i vonkajšok    
 -        dobrá schopnosť držať na všetkých bežných kovoch a mnohých iných materiáloch 
 -        mnohostranné možnosti použitia v priemysle, remesle a na dekoračné účely.
 -        rýchloschnúci    
 -        odolný voči oteru a vyšším teplotám až do 300°C
 -        vysoká krycia sila, tým hospodárny v spotrebe

Metalická farba nerez
Vysokohodnotná vrstva z čistých kovových pigmentov a špeciálnych spojovacích
prostriedkov, neobsahuje žiadne farbivo.
 -        pre vnútrajšok i vonkajšok    
 -        dobrá schopnosť držať na všetkých bežných kovoch a mnohých iných materiáloch 
 -        mnohostranné možnosti použitia v priemysle, remesle a na dekoračné účely.
 -        rýchloschnúci    
 -        odolný voči oteru a vyšším teplotám až do 300°C
 -        vysoká krycia sila, tým hospodárny v spotrebe

Zlatá metalická farba
Rýchloschnúci lak s metalickým efektom, s výbornou priľnavosťou a odolnosťou proti oteru. Zlatá farba 
má dve zásadné prednosti: špeciálny farebný tón vo farbe drahého kovu (napr. na zdokonalenie práce) a 
veľmi dobrú ochranu proti korózii v porovnaní s bežnými lakmi. Farba nájde použitie v priemyselnej  oblasti 
(napr. pri spracovaní ušľachtilej ocele) pri dekoračných prácach, v remeselnej výrobe (napr. klampiari, 
umeleckí zámočníci, výroba zábradlia) atď.



Farba na výfuky vysokoteplotná
Vypálený lak s dobrou priľnavosťou na kov a mnoho ďalších materiálov.
 -        čierny matný
 -        teplotná stálosť do +600°C
 -        veľmi  vhodný na dymové rúry,  výfuky a podobne

Priesvitný lak  
Priesvitný lak na akrylovej báze je vhodný na všetky bežné laky.
 -        rýchlo schne
 -        vysoká stálosť na svetle, nezožltne
 -        dobrá pevnosť pred trením
 -        chráni povrch (chráni spodnú vrstvu farby pred vyblednutím)
 -        vysoká elasticita
 -        vysoko lesklý
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Značkovacia farba
Rýchloschnúca farba pre trvalejšie a viditeľné farebné značenie s vysokou krycou silou. Má využitie pri 
značkovaní a označovaní v rôznych oblastiach: zemné práce, údržba ciest, topografické značkovanie, 
geologické štúdie, baníctvo, lomy, stavebníctvo, verejné práce, priemysel, potrubia, inžinierske siete, 
dekorácie a pod.
 -        farbiace látky sú bez olova a kadmia
 -        použiteľná na: asfalt, decht, smolu, zem,         
                           betón, trávu atď.
 -        vysoká pevnosť pred opotrebovaním 
                           spôsobeným trením a počasím
 -        dobrá UV stálosť proti vyblednutiu

Značkovacia farba neón
Rýchloschnúca farba pre krátkodobé a jasne viditeľné farebné značenie s vysokou krycou silou a 
svietivosťou. Má využitie pri značkovaní a označovaní v rôznych oblastiach: lesnícke práce, športové 
podujatia, zemné práce, údržba ciest, topografické značkovanie, geologické štúdie, baníctvo, lomy, 
stavebníctvo, verejné práce, priemysel, potrubia, inžinierske siete, dekorácie a pod. Všade tak, kde 
potrebujete značenie s mimoriadnou viditeľnosťou.
 -        farbiace látky sú bez olova a kadmia
 -        použiteľná na: asfalt, decht, smolu, zem,         
                           betón, trávu atď.
 -        vysoká pevnosť pred opotrebovaním 
                           spôsobeným trením a počasím
 -        dobrá UV stálosť proti vyblednutiu



Pištoľ na silikón a chemické kotvy 
Univerzálna pištoľ pre všetky bežné 310 ml kartuše.
 -        stabilné prevedenie
 -        telo pištole je lakované, ťahadlo a mechanizmus sú pozinkované
 -        jednoduchá obsluha

Pištoľ na PU penu    
Vhodné pre všetky bežné pištoľové peny.
 -        stabilné remeselné vyhotovenie
 -        ľahko demontovateľná a preto sa veľmi dobre čistí
 -        dobrá dávkovateľnosť 

Ručná pumpa na čistenie 
Pumpa na vyfúkavanie dutín a otvorov pred použitím chemickej kotvy.
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Farebný lak  
Vysoko kvalitný viacúčelový lak na báze akrylu
mnohostranného použitia.
 -        rýchlo schne
 -        veľmi dobrá krycia sila a priľnavosť (použitím  
          základnej farby sa priľnavosť ešte zvýši)
 -        dobrá celková odolnosť a odolnosť proti  
          opotrebovaniu vznikajúcemu trením 
 -        dobrá UV stálosť proti vyblednutiu



Zmiešavač na tekutý kov
Náhradný zmiešavač na tekutý kov. 
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Špička na silikónový tmel
Náhradná špička na kartuše.

Zmiešavač T-flow na chemickú kotvu
Náhradná špička na chemickú kotvu.

Trubičky na PU penu 
Náhradné trubičky na PU peny.



Dávkovač umývacej pasty
Dávkovač tekutej pasty na ruky s praktickým držiakom.
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