
 Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo 

            

 1                                                        

 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepidla  2  

 

disperzní 
PU lepidla 
na bázi kaučuku 
na bázi kyanoakrylátů 
tavná 

 2 

3 
3 

4 
4 

Čističe a separační prostředky tavných lepidel 5  

Tmely  6  

 
parkety 
dřevo 

 6 

6 

Brusivo 7  



 Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo 

            

 2                                                        

 

Lepidla 
 

 

 

 

 
 

Lepidlo na dřevo  62A  
    
 

 

Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze 

 

Charakteristika :  Lepení výrobků ze dřeva, dřevotřísky, papíru a lepenky. Konstrukční lepení nábytku a výrobků 

převážně z měkkých dřev. Vysoce kvalitní disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po zaschnutí poloprůhledné se 

zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204). Lepidlo s dlouhým otevřeným časem vhodné pro 

časově náročné lepení sestav interiérového nábytku. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    bílá 

 otevřený čas:          15 min 

 doba stlačení :         2 – 4 hod 

 síla stlačení :           1 – 2 kg/cm2 

 pracovní teplota :    +5  až +30oC 

 balení :                    250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg 

 použití :                   pro interiér 

 čištění :                   nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky 

 poznámka :              nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další 
 

 

 

balení 250 g 750 g 5 kg 25 kg 

obj. číslo 53-6600029 53-6600030 53-6600031 53-6300032 

 

 

Lepidlo na dřevo  64A  
    

 

 

Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze, které se vyznačuje v porovnání 
s jinými druhy disperzních lepidel velmi krátkou dobou schnutí. 

 

Charakteristika :  Lepení výrobků ze dřeva, překližky, dřevotřísky apod. s nároky na vysokou rychlost tuhnutí. 

Konstrukční lepení nábytku a jiných dřevěných prvků v interiérech. Průmyslové lepení dřevěných výrobků s požadavky 

na vysokou pevnost a kvalitu spoje. Vysoce kvalitní rychleschnoucí disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po 

zaschnutí průhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204). 
 

  

Technická data : 

 barva:                    bílá 

 otevřený čas:          5 min 

 doba stlačení :         1 – 2 hod 

 síla stlačení :           1 – 2 kg/cm2 

 pracovní teplota :    +5  až +30oC 

 balení :                    250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg 

 použití :                   pro interiér 

 čištění :                   nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky 

 poznámka :              nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další 
 

 

 

balení 250 g 750 g 5 kg 25 kg 

obj. číslo  53-6600033 53-6600034 53-6300035 

 

 

Lepidlo na dřevo  67A  
    

 

 

Rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze, které se vyznačuje velmi rychlou 
dobou schnutí a odolnosti proti vodě. 

 

Charakteristika :  Konstrukční lepení dřevěných prvků ve stavebnictví a průmyslu. Lepení spojů zahradního 

nábytku, kuchyňských linek, dřevěných schodišť, eurooken a ostatních výrobků z veškerých druhů dřev tvrdých i 

exotických. Lepení dřevotřísky, dřevěných šablon atd. Vysoce kvalitní konstrukční vodostálé lepidlo pro truhláře a 

tesaře s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje. Po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči 

působení vlhkosti D3 (ČSN EN 204). 
 

  

Technická data : 

 barva:                    bílá 

 otevřený čas:          8 min 

 doba stlačení :         nejméně 2 hod 

 síla stlačení :           1 – 2 kg/cm2 

 pracovní teplota :    +18  až +20oC 

 balení :                    250 g, 750 g, 5 kg, 25 kg 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky 

 poznámka :              nepoužívat na tvrdé dřevo jako např. dub, mahagon, teak a další 
 

 

 

balení 250 g 750 g 5 kg 25 kg 

obj. číslo  53-6600036 53-6600037 53-6300038 
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Lepidlo na dřevo  66A  
    

 

 

Vodostálé polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje, krátkou dobou schnutí, velmi 
vysokou lepící silou a nyjvyšší třídou vodovzdornosti dle ČSN EN 204. 

 

Charakteristika :  Lepení dřeva, průmyslové lepení v nábytkářském průmyslu, výroba spárovek, dřevěných 

konstrukcí, okenních a dveřních rámů, atd., tesařské konstrukční lepidlo. Polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje 

krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací 

schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezní silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve 

svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    hnědá 

 báze :                     polyuretan 

 systém vytvrzování : vlhkostní 

 otevřený čas:          10 min 

 doba stlačení :         60 – 90 min. 

 max. pevnost :         po 8 – 16 hod. 

 síla stlačení :           1 kg/cm2 

 pracovní teplota :    +5  až +35oC 

 balení :                    250 g, 750 g, 5 kg 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   lakovým benzínem, acetonem 
 

 

 

balení 250 g 750 g 5 kg 

obj. číslo  53-6600168 53-6600169 

 

 

Konstrukční  lepidlo  60A  
    

 

 

Rychleschnoucí montážní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepící silou. Po 
vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné. 

 

Charakteristika :  Konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha 

dalších druhů materiálů jako cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních 

rámů, výroba vrstvených panelů. Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po 

vytvrzení je transparentní a trvale vodě odolné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít na mírně vlhké 

podklady. Lze použít na lepení ne zcela rovných podkladů, v průběhu vytvrzování mírně napěňuje. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    transparentní 

 aplikace:                pistolí 

 báze:                     polyuretan 

 vytvrzování :           vlhkostní 

 otevřený čas:          15 min 

 doba stlačení :         3 hod. 

 pracovní teplota :    +5  až +35oC 

 teplotní odolnost:     -30  až +100oC (vytvrzené) 

 balení :                    310 ml 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   lakový benzín, aceton, vytvrzené jen mechanicky 

 poznámka :              stlačení lepených materiálů během vytvrzování lepidla zvyšuje výslednou 

lepící sílu 
 

 

 

balení 310 ml 

obj. číslo 53-3300117 

 

 

Montážní  lepidlo  48A  
    

 

 

Lepidlo s vysokou lepící silou, které okamžitě přichytí lepené materiály. Díky 
schopnosti vyplňovat mezery lze použít i na nerovné povrchy. 

 

Charakteristika :  Rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a prahů, 

obkladových panelů a dekorativních prvků z různých materiálů na veškeré porézní i neporézní materiály. Vysoce 

kvalitní neoprenové montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby. Vyniká vysokou počáteční lepicí silou, umožňuje 

lepení ve svislé poloze bez potřeby fixace lepených prvků. Vhodné i k lepení na nerovné (hrubé) podklady. Po 

vytvrzení vodě odolné. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    nažloutlá 

 aplikace:                pistolí 

 báze:                     syntetický kaučuk (neopren) 

 vytvrzování :           fyzik. vysychání a krystalizace 

 otevřený čas:          cca 5 min 

 vytvrzování :           cca 20 min. (počáteční síla) 

 max. pevnost :         cca 24 – 48 hod. 

 pracovní teplota :    +5  až +35oC 

 balení :                    310 ml 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   lakový benzín, aceton 

 poznámka :              pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené                                           

materiály fixovány, nikoliv na době působení 
 

 

 

balení 310 ml 

obj. číslo 53-3300112 
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Universální  montážní  lepidlo  49A  
    
 

 

Lepidlo na bázi syntetického kaučuku připraveno k okamžitému použití. 

 

Charakteristika :  Lepení izolačních a dekoračních panelů a lišt z pěnového polystyrénu na savé i nesavé 

podklady, lepení izolačních a montážních prvků zateplovacích systémů, dřevěných latí, soklových lišt, prahů, parapetů, 

kabelových lišt. Umožňuje lepení na ne zcela rovné podklady. Univerzální montážní lepidlo na bázi SBR s 

rozpouštědlem nenarušujícím polystyren. Po vytvrzení vodě odolné. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    světle hnědá 

 aplikace:                pistolí 

 báze:                     SBR kaučuk 

 vytvrzování :           fyzik. vysychání a krystalizace 

 otevřený čas:          15 min 

 vytvrzování :           cca 20 min. (počáteční síla) 

 max. pevnost :         cca 24 – 48 hod. 

 pracovní teplota :    +10  až +30oC 

 teplotní odolnost:     -20  až +60oC (vytvrzené) 

 balení :                    310 ml 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   lakový benzín, aceton 

 poznámka :              pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené                                           

materiály fixovány, nikoliv na době působení 
 

 

 

balení 310 ml 

obj. číslo 53-3300113 

 

 

Lepidlo  Cyanofix 84A  
    
 

 

Lepidlo s velkou lepící silou a velmi rychlým tuhnutím na bázi kyanoakrylátů. 

 

Charakteristika :  Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, 

atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s ve lmi 

rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění 

vzduchu. 
 

  

Technická data : 

 barva:                    transparentní 

 báze:                     kyanoakrylát 

 vytvrzování :           chemická reakce 

 otevřený čas:          cca 4 sekundy 

 vytvrzování :           1 min. 

 pracovní teplota :    +5  až +30oC 

 teplotní odolnost:     -40  až +120oC (vytvrzené) 

 balení :                    3 a 20 g 

 použití :                   pro interiér a exteriér 

 čištění :                   lakový benzín – bezprostředně po aplikaci 
 

 

 

balení 3 g 20 gl 

obj. číslo  53-010154 

 

 

Tavné  lepidlo  282.20N  -  granule  
    

 

 

Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálu v nábytkářském 
průmyslu. 

 

Oblast použití :   

 ABS, PVC a PP hrany 

 dýhové hrany 

 lamino hrany 

 softforming 

 ruční tvarové olepování 

 

Technická data : 

 barva:                      natur 

 báze:                        EVA plněné 

 teplota zpracování:    130  až 150oC 

 balení :                     1 a 25 kg 
 

  

balení 1 kg 25 kgl 

obj. číslo  53-010154 

 

 

Tavné  lepidlo  284.00N  -  granule  
    

 

 
 

Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálu v nábytkářském 
průmyslu. 

 

Oblast použití :   

 ABS, PVC a PP hrany 

 dýhové hrany 

 lamino hrany 

 softforming 

 

Technická data : 

 barva:                      natur 

 báze:                        EVA plněné 

 teplota zpracování:    190  až 210oC 

 balení :                     1 a 25 kg 
 

  

balení 1 kg 25 kgl 

obj. číslo  53-010154 
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Separační  prostředky 
 

 

Tavné  lepidlo  KS 217  -  granule  
    

 

 

Tavné lepidlo pro aplikaci hranových materiálu v nábytkářském 
průmyslu. 

 

Oblast použití :   

 ABS, PVC a PP hrany 

 dýhové hrany 

 lamino hrany 

 softforming 

 

Technická data : 

 barva:                      natur 

 báze:                        EVA plněné 

 teplota zpracování:    190  až 210oC 

 balení :                     25 kg 
 

  

balení 25 kg 

obj. číslo EPKS217NATUR 

 

 

Tavné  lepidlo  HKP25  -  patrony  
    

 
 

 

Tavné lepidlo pro aplikaci v olepovacích strojích. 

 

Oblast použití :   

 ABS, PVC a PP hrany 

 dýhové hrany 

 lamino hrany 

 softforming 

 

Technická data : 

 barva:                      natur 

 báze:                        EVA neplněné 

 teplota zpracování:    190  až 230oC 

 balení :                     15.4 kg 
 

  

balení 15,4 kg 

obj. číslo EPHKP25NATUR 

 

 

Tavné  lepidlo  HKP21  -  patrony  
    

 
 

 

Tavné lepidlo pro aplikaci v olepovacích strojích. 

 

Oblast použití :   

 ABS, PVC a PP hrany 

 dýhové hrany 

 lamino hrany 

 softforming 

 

Technická data : 

 barva:                      bílá, hnědá, černá 

 báze:                        EVA neplněné 

 teplota zpracování:    190  až 230oC 

 balení :                     15.4 kg 
 

  

barva bílá černá hnědá 

obj. číslo EPHKP21BÍ EPHKP21ČE EPHKP21HN 

 

 

Separační prostředek  LC2/10 - YELLOW  
    

 

 

Charakteristika :  Používá se pro automatický postřik na olepovačkách hran pro ostřik spodní a horní strany 

desky při vstupu dílce do stroje. Tekutina zanechává rychle se odpařující ochranný film, zamezující přilnutí 

tavného lepidla k povrchu dílce.  
 

  

  

Technická data : 

 použití:         ochrana dýhovaných nebo lakovaných povrchů 

 balení:          plastová láhev 2l nebo kanystr 10l 

 upozornění:   pro správné použití musí být na stroji aktivován předfrézovací  agregát 
 

 

balení 2 l 10 l 

obj. číslo 53-6600031 53-6300032 

 

 

Separační prostředek  LC2/30 - ORANGE  
    

 

 

Charakteristika :  Používá se pro automatický postřik na olepovačkách hran pro ostřik spodní a horní strany 

desky při výstupu dílce ze stroje před kartáčovacím agregátem.  

 

  

  

Technická data : 

 čištění:         odstranění použitých separačních prostředků 

 výhody:        ochrana dýhovaných nebo lakovaných povrchů, zkrácení časů na čištění dílců 

 balení:          plastová láhev 2l nebo kanystr 10l 

 doporučení:   pro správné použití je vhodné  na stroji aktivovat kartáčovací  agregát 
 

 

balení 2 l 10 l 

obj. číslo 53-6600031 53-6300032 
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Tmely 
 

 

 

Separační prostředek  LC2/40 - BLUE  
    

 

 

Charakteristika :  Používá se pro automatický ostřik přítlačných rolen a vedení dílce na straně hrany, aby 

nedocházelo k nalepování nečistot a dále k tomu, aby se na strojích s kluzným vedením dílce mezi obráběcími 

jednotkami usnadnilo vedení dílce a nebyly tak poškozovány hrany s vysokým leskem. 
 

  

  

Technická data : 

 použití:         ochrana povrchů hran na přítlačných rolnách a na kluzném vedení mezi agregáty 

 balení:          kanystr 10l 
 

 

balení 10 l 

obj. číslo EPLC2/40 

 

 

Ochranný prostředek  LC5/100 - sprey  
    

 

 

Charakteristika :  ochranný a separační prostředek pro manuální postřik kluzných a dotykových částí 

čepovaček hran, jako jsou boční přítlačné válečky, kluzné patky, frézovací nástroje, .. tj. pro všechny části stroje, 

kde by vlivem přilnutí přeteklého lepidla mohlo docházet k znečištění dílce. Tento přípravek vytvoří na kovovém 

povrchu suchý a nepřilnavý film, který zamezí znečišťování stroje lepidlem. 
 

  

  

Technická data : 

 balení:          sprey 500 ml 
 

 

balení 500 ml 

obj. číslo EP30100 

 

 

Čistící  prostředek  LC1/18  
    

 

 

Charakteristika :  vhodný pro ruční čištění dílců, je šetrný k lakovaným povrchům a účinný při odstraňování 

lepidel na bázi EVA. Nepoškozuje lakované povrchy, ABS hrany nebo plaxi. 

 

  

  

Technická data : 

 balení:          plastová láhev 1 l nebo kanystr 10l 
 

 

balení 1 l 10 l 

obj. číslo EP30091  

 

 

Tmel na parkety  
    
 

 

 

 

Charakteristika :   Tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné), veškeré stavební 
spáry s pohybem do 15%, spojovací tmel mezi obvodovými lištami a jinými prvky dřevěných podlah a 
stěnami. Vysoce kvalitní polyakrylátový pružně plastický tmel. Barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, velmi 
dobře přilnavý na porézní materiály. Přetíratelný parketářskými laky, po vytvrzení může být vytmelený povrch 
přebroušen smirkovým papírem. Dodáván v barvách dřeva. 

 

  

Technická data : 

 barva:                         bílá, bříza, buk, dub, smrk, teak,třešeň 

 báze:                          kopolymerní disperze 

 systém vytvrzování :    fyzikální vysychání 

 tvorba slupky :            cca 20 min. 

 teplotní odolnost:         -20  až +80oC 

 aplikačníní teplota :         +5  až +30oC 

 balení :                        310 ml 

 použití :                       pro interiér i exteriér 

 poznámka :                  odolný UV záření, přetíratelný 
 

 

 barva 

       
bílá bříza buk dub smrk teak třešeň 

obj. číslo  53-2200631 53-2200632 53-2200633 53-2200637 53-2200635 53-2200634 
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Brusivo 
 

 

Brusný pás   

    

 

 

Brusný pás rozměřujeme po 1 m, přesné délky a spojování pásu různých šířek 
na zakázku. 

  

  

 

Technická data : 

 šíře:                            150 mm 

 délka:                          1 až 50 m 

 popis :                         zrno na papíru zalitém pryskyřicí 

 zrnitost :                      Z60, Z80, Z100, Z120 

 

 

 

zrnitost Z60 Z80 Z100 Z120 

obj. číslo HA2375115060 HA2375115080 HA2375115100 HA2375115120 

 

Brusné houbičky – 2-stranné  

    

  

 

 

Technická data : 

 rozměr:                        60 x 100 mm 

 zrnitost :                      Z60, Z100, Z180, Z220 

 

 

 

zrnitost Z60 Z100 Z180 Z220 

obj. číslo HA9035000060 HA9035000100 HA9035000180 HA9035000220 

 

Brusné houbičky – 4-stranné  

    

  

 

 

Technická data : 

 rozměr:                        60 x 25 x 100 mm 

 zrnitost :                      Z60, Z100, Z180 

 

 

 

zrnitost Z60 Z100 Z180 

obj. číslo HA9035100060 HA9035100100 HA9035100180 

 

 

 

 

 

Tmel na dřevo – CLOU Holzpaste  
    
 

 

Vodou ředitelný tmel na dřevo 

 

Návod na použití :   Díry, mezery a prohlubně ve dřevě lehce navlhčete vodou a stěrkou vyplňte 

tmelem CLOU Holzpaste v odpovídajícím odstínu, hlubší prohlubně tmelte několika vrstvami nad 

sebou. Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete, zhoustlý tmel naředíte čistou vodou. Po 

zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat. 
 

  

Technická data : 

 balení :                        250 g 

 jiné odstíny:                 vzájemně mísitelný 

 

 

 

barva 

       
natur smrk borovice buk dub modřín dub stř. 

obj. číslo 50-01 50-02 50-03 50-04 50-05 50-06 50-08 
        

barva 

       
třešeň ořech mahagon mahagon tm. ořech tmavý dub tmavý bílá 

obj. číslo 50-09 50-10 50-11 50-12 50-13 50-14 50-16 

        

barva 

  
     

černá olše      

obj. číslo 50-17 50-25      
 


