
ACRYLFEINSPACHTEL
ACRYLFEINSPACHTEL

Artikel-Nr. EAN-Code Verpackung 
Palette

Preis 
€

ACRYLSPACHTELMASSE ZUM  
FÜLLEN UND GLÄTTEN VON RISSEN 
UND LÖCHERN
• lösemittelfrei 
• sehr leicht glättbar 
• schnell trocknend und überarbeitbar 
• helle Farbe, leicht überstreichbar 
• standfest eingestellt

Verbrauch: je nach Anwendung

50-59410666 4008373119578 11 kg Eimer 

33 Eimer

3,30 € 

je kg

Gebrauchsfertige Spachtelmasse insbesondere für den Einsatz auf 
Holzuntergründen (auch im Zusammenhang mit Schreinerarbeiten).
Bei dünnem Auftrag ist die Masse nach ca. 1Stunde trocken und über-
streichbar. Geeignet auch zum Füllen von Rissen und Löchern. Gute 
Haftung auf unterschiedlichen Materialien.
GISCODE: D 1

FEUCHTRAUMSPACHTEL
FEUCHTRAUMSPACHTEL

Artikel-Nr. EAN-Code Verpackung 
Palette

Preis 
€

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL FÜR 
TROCKENE UND FEUCHTE RÄUME 
 
• lösemittelfrei 
• feuchtraumgeeignet, da feuchte-   
 beständig 
• bis 5 mm in einem Arbeitsgang   
 auftragbar 
• helle Farbe, leicht überstreichbar 
• sehr leicht glättbar 
• standfest eingestellt

Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m2 pro 1 mm  
Schichtdicke

50-59410666 4008373119578 11 kg Eimer 

33 Eimer

3,30 € 

je kg

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Handauftrag. Das Produkt 
kann auf Untergründen aus Beton, Gas-Beton, Gipsplatten und 
verputzten Wänden eingesetzt werden, insbesondere in Räumen 
mit einem erhöhten Feuchtgehalt, z.B. Bäderund Küchen. Die 
Spachtelmasse ist zum Erstellen von feinen Endputzen an Decken 
und Wänden sowie zur Untergrundvorbereitung für weitere Anstrich- 
und T apezierarbeiten geeignet. Durch Zugabe von Mixol-Farben  
und handelsüblichen Dispersionsfarben bis max. 5% können Ober-flä-
chen unifarben bzw. individuell gestaltet werden. 
GISCODE: D 1

LEICHTSPACHTEL
LEICHTSPACHTEL

Artikel-Nr. EAN-Code Verpackung 
Palette

Preis 
€

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL  
FÜR TROCKENE RÄUME 
 
• lösemittelfrei 
• altweiß 
• bis 5 mm in einem Arbeitsgang   
 auftragbar 
• leicht überstreichbar 
• universell einsetzbar 
• besonders leicht glättbar

Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m2 pro 1 mm  
Schichtdicke

50-59410666 4008373119578 11 kg Eimer 

33 Eimer

3,30 € 

je kg

Gebrauchsfertiger Dispersions-Leichtspachtel für trockene Räume 
im Innenbereich (ausser Bäder und Küchen) für den Auftrag mit einem 
Handspachtel. Das Produkt kann auf Untergründen aus Beton, Poren-
beton, Gipsplatten, großformatigen Kalksandsteinen und verputzten 
Wänden eingesetzt werden. Die Spachtelmasse ist zum Erstellen von 
feinen Endputzen an Decken und Wänden sowie zur Untergrundvorbe-
reitung für Anstrich- und Tapezierarbeiten geeignet.
GISCODE: D 1

Kvalita
nejvyšší úrovně.

TMELY PRO SKLENÁŘE



TMELY PRO SKLENÁŘE

Hybridní tmely

SUPERFIX Barva  Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ 
TMEL

• bez obsahu rozpouštědel
• snadno se vytlačuje
• širkoké spektrum materiálů
• pachově neutrální
• dobrý odolnost UV-záření

Spotřeba: podle použití

 bílá 20 x 430-g-
(290-ml-) kartuše 

60 kartónů

šedá 20 x 430-g-
(290-ml-) kartuše 

60 kartónů

černá 20 x 430-g-
(290-ml-) kartuše 

60 kartónů

Pro lepení ve vnitřním i venkovním prostředí na podklady, jako je dřevo, cihly, beton, kov a 
většina plastů. K utěsňování pracovních a dilatačních spár.  Trvale elastický spoj. Lze apliko-
vat i na vlhké podklady.  

SUPERFIX XTREM Barva  Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ  A TĚSNICÍ 
TMEL, EXTRA SILNÝ

• extrémní lepicí síla
• až 270 kg/m²
• extrémní konečná pevnost
• až 370 kg/10 cm²
• i na slabě vlhké podklady
• bez obsahu rozpouštědel
 
Spotřeba: podle použití

 bílá 12 x 460-g-
(290-ml-) kartuše 

96 kartónů

Pro lepení ve vnitřním i venkovním prostředí na podklady, jako je dřevo, cihly, beton, kov 
a většina plastů.  Pro utěsňování pracovních a dilatačních spár.  Trvale elastický spoj, mi-
mořádná lepicí síla.

SUPERCLEAR Barva  Balení 
paleta

MIMOŘÁDNĚ ČIRÉ 
1-K-LEPIDLO

• bez obsahu rozpouštědel
• pachově neutrální
• široké spektrum materiálů
• nepatrné smrštění
 
Spotřeba: podle použití

křišťálově
čirá

12 x 300-g- 
kartuše 

96 kartónů

Víceúčelové, mimořádně transaprentní lepidlo  pro elastické lepení rozličných materiálů 
ve vnitřním i venkovním prostředí. Lepený spoj velmi dobře ododlává povětrnostním 
vlivům a je absolutně čirý.  
Nepoužívejte k lepení/spárování umělého a přírodního kamene.



TMELY PRO SKLENÁŘE

Hybridní tmely

BOSTIK 2720 MS Barva Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ TĚSNICÍ TMEL
 
• bez obsahu rozpouštědel
• pachově neutrální
• odolává povětrnostním vlivům
• nepatrné smrštění
• dobrá odolnost vůči UV-záření
• snáší se s nátěry
• široké spektrum materiálů

Spotřeba: 1 kartuše vystačí
u spáry10 x 10 mm
na cca 6,0 metrů.

bílá 20 x 290-ml- 
kartuše 

60 kartónů

světle 
ěedá

20 x 290-ml- 
kartuše 

60 kartónů

černá 20 x 290-ml- 
kartuše 

60 kartónů

Jednosložková, vzdušnou vlhkostí zrající těsnicí tmel na bázi technologie SMP pro spáro-
vání v pozemním stavitelství. 

SUPERMETALL Barva  Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ LEPICÍ 
A TĚSNICÍ TMEL

• lehce se vytlačuje
• netvoří vlákna
• snadno se vyhlazuje
• velmi dobrá lepivost
• neaptrné smrštění
• bez obsahu rozpouštědel

Spotřeba: podle použití

kovová 20 x 305-g-
(290-ml-) kartuše 

60 kartonů

Lepicí a těsnicí tmel na bázi technologie SMP, bez obsahu rozpouštědel, pro vnitnří i 
venkovní použití. Pro lepení a spárování pracovních spár v kovozpracujícím průmyslu a 
vzduchotechnice. Pro lepení a tmelení hliníkových a nerezových přechodových profilů a 
lišt) apod. Lepí a těsní i dřevo, cihly, beton, polystyren a množství plastů. Lze použít i na 
slabě vlhké, nerovné a hrubé podklady.  

PK PROFI SEAL SMP Barva  Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ TMEL

• brousitelný
• nepatrné smrštění
• extrémní přilnavost ke dřevu
• bez obsahu rozpouštědel

Spotřeba: 1 kartuše vystačí
u spáry 5 x 5 mm
na cca 10 až 12 metrů.

javor 12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

dub 12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

buk 
světlý

12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů 

buk 
tmavý

12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

třešeň 12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

ořech 12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

wenge 12 x 290-ml- 
kartuše 

96 kartonů

PK PROFI SEAL SMP ist ein elastischer SMP-Dichtstoff, speziell für die Versiegelung von 
Fugen in Parkettflächen.

DIN
18540-F



TMELY PRO SKLENÁŘE

Silikovné tmely

BAUSILICON Barva Balení 
paleta

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

• neutrální systém
• snáší se s nátěry
 
Spotřeba: 1 kartuše vystačí
u spáry 10 x 10 mm
na cca 3,0 metry.

transpa-
rentní

20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

bílá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

šedá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

černá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

hnědá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

mléčně 
transpa-

rentní

20 x 600-ml- 
sáček 

40 kartónů

další barvy na vyžádání

Elastistický, jednotložkový, univerzální těsnicí tmel  pro stavební sektor, jako jsou pra-
covní spáry stavebních materiálů, typicky oken, dvěří atd., stejně jako pro použití v sa-
nitráním prostředí, v kovozpracujícím průmyslu a při stavbě kontejnerů.  Výrobek není 
korozivní.

FENSTERSILICON Barva Balení
paleta

ZASKLÍVACÍ SILIKON

• vysoce oděruvzdorný
• odolává UV-záření
• nepatrný zápach
• beze šlír

Spotřeba: podle použití

transpa-
rentní

20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

Elastický tmel na bázi nekorozivní, neutrální, silikonové pryže. Na minerální podklady a 
prvky ze dřeva, kovu a plastů.  Pro zasklívání dřevěných oken. Vyhovuje DIN 18545, díl 2, 
třída zatížení E.

EN 15651
1:2012

EN 15651
1,2,3:2012



TMELY PRO SKLENÁŘE

Silikonové tmely

SANITÄRSILICON Barva Balení 
paleta

SANITÁRNÍ SILIKON

• Acetátový systém
• Univerzální kvalita
• s ochranným efektem
 
Spotřeba: 1 kartuše vystačí 
u spáry 10 x 10 mm
na cca 3,0 metru.

transpa-
rentní

20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

bílá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

šedá 20 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

bahama 
béžová

12 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

man- 
hattan

12 x 300-ml- 
kartuše 

60 kartónů

stříbrně 
šedá

12 x 300-ml- 
kartuše 

96 kartónů

hnědá 12 x 300-ml- 
kartuše 

96 kartónů

černá 12 x 300-ml- 
kartuše 

96 kartónů

Elastický, jednosložková tmel pro použití v sanitární oblasti. K utěsňování pracovních                 
a dilatačních spár ve stavebnictví a průmyslu. 

EN 15651
3:2012



TMELY PRO SKLENÁŘE

Silikonové tmely

TRINKWASSERSILICON Barva Balení 
paleta

SILIKON NA PITNOU VODU A PRO 
LEPENÍ AKVÁRIÍ 

• pro trvalé zatížení
• odolný
• nepatrný zápach
• elastický

Spotřeba: 1 kaertuše vystačí
u spáry 10 x 10 mm
na cca 3,0 metry.

transpa-
rentní

20 x 300-ml-
kartuše 

60 kartónů

Jednosložkový silikon do pracovních a dilatačních spár ve vnitřním i venkovním pro-
středí. Mimořádně vhodný pro spárování v oblasti pitné vody, jako jsou zásobníky na 
pitnou vodu, vedení pitné vody, v potravinářství, např. vitíny, chladírenství, pro kontakt 
s potravinami, stejně jako  pro výrobu a opravy bezrámových akvárií (do 300 l), terárií, 
vitrín a skleněných prvků. 

UNTERWASSERSILICON Barva Balení 
paleta

SILIKONOVÝ TMEL PRO OBLASTI 
POD VODOU

• trvale elastický
• s ochranným efektem

Spotřeba: 1 kartuše à 300 ml vystačí 
na počet běžných metrů.

šedá 20 x 300-ml-
kartuše 

60 kartónů

Vhodný do pracovních a dilatačních spár ve vnitřním i venkovním prostředí. Speciálně 
určený do bazénů a mokrých prostor. .

   Hl.  spáry                   Šířka spáry v mm
       v mm 5 8 10

    5 12,5
    8  5 4
   10   3



TMELY PRO SKLENÁŘE

Lepidlo na zrcadla

SPIEGELKLEBER Barva Balení 
paleta

1-K-HYBRIDNÍ LEPIDLO 

• bez obsahu rozpouštědel
• nenarušuje fólii
• neviditelná montáž
• odolává stárnutí
• elastické lepidlo
• velmi dobrá lepivost
• vysoká elasticita

Spotřeba: cca 1 kartuše vystačí na               
1 m² při tloušťce tmelu 6-8 mm

světle 
šedá

20 x 390-g-
kartuše 

60 kartónů

Lepidlo na zrcadla je vzdušnou vlhkostí zrající, elastické lepidlo na bázi technologie SMP, 
určené pro lepení  zrcadel dle DIN 1238 v interiéru. K lepení zrcadel v sanitárním pro-
středí na obkládačky, omítku a dveře. K lepení zrcadel (ne bezpečnostních) na beton a 
sádrokartonové stěny nebo kovové podklady v obchodech, kancelářích, dikotékách atd. 
K lepení zrcadel na dřevěné podklady, sádrokarton a dřevotřískové desky .

DIN
1238



Chytrá pomoc:
+420 602 202 311


