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Ceník montážních lepidel, penetrace
a ochranných povrchových náterů
Název výrobku

SCHÖNOX KH
Disperzní penetrace
bez obsahu
rozpouštědel

SCHÖNOX Q2
(CFK)
Interiérové flexibilní
lepidlo Třída C2TE

SCHÖNOX Q4
(SFK )
Vysoce flexibilní,
mrazuvzdorné lepidlo
pro montáž v exteriéru.
Třída C2T S1

Platnost ceníku od 01.01.2022
Účel použití
Balení

Pro přípravu savých, hladkých,
porézních a nenasákavých podkladů.
Do vnitřního a vnějšího prostředí.
Ekologický výrobek s velmi nízkým
podílem emisí EC1 bez vlivu na
zdraví řemeslníků i budoucích
uživatelů.
S redukcí skluzu pro vnitřní
prostředí. Obohaceno umělou
pryskyřicí. Vhodné pro pokládku
keramických a slinutých obkladů a
dlažeb, umělého kamene či fixaci
konstrukčních a izolačních desek.
Vysoce kvalitní práškové cementové
lepidlo pro lepení keramických
obkladů, dlažeb a umělého kamene
ve vnitřním i vnějším prostředí.
Vhodné i na podlahové vytápění, pro
lepení izolačních a konstrukčních
desek a montáž obkladů na
tepelnou izolaci (přesné pokyny
vyžádejte)

MAMUT GLUE Extrémně přilnavé lepidlo pro
montáž obkladů FLEXI SLATE.
TOTAL
Vysokopevnostní lepidlo
určené
pro lepení kompozitních
materiálů

Montáž na savé i nesavé podklady
v exteriérech a interiérech. Nahrazuje
hřebíky, šrouby a nýty.

Lepidlo
BIOGEL
EXTREME
- 10 kg

Extremně přilnavé lepidlo pro
celoplošnou montáž obkladů FLEXI
SLATE. Montáž na savé i nesavé
podklady v exteriérech a interiérech.

Organické minerální

1 kg

Cena za
balení,
bez DPH
230 Kč

Cena za
balení, vč.
DPH
279 Kč

25 kg

440 Kč

532 Kč

25 kg

610 Kč

738 Kč

290 ml

164 Kč

198 Kč

10 kg

2823 Kč

3416 Kč
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lepidlo určené k lepení s
vysokou odolností

REPESIL

Povrchová ochrana
betonových obkladů

FLEXI – SEAL
Standard
Vodouředitelný
jednosložkový ochranný
nátěr

Finální hydrofobizující
nátěr, který se nanáší na povrch
betonových obkladů a slouží
k omezení nasákavosti, prodloužení
barevné stálostí a zvýšení celkové
životností obkladů

1l

205 Kč

248 Kč

Ochranný nátěr na bázi polyuretanu pro
ošetření obkladů v exteriéru nebo v místech
s trvalou vlhkostí (sprchové kouty, sauny,
bazény, atd.). Penetruje do hloubky a na
povrchu vytváří lesklý film.

500 ml

208 Kč
/ 1 balení

252 Kč
/ 1 balení

