1K D4 dřevo, beton, izolační pěny, polystyrenové pěny, kovy a ostatní materiály
na porézní a dřevěné materiály.
1K D4 vynikající přilnavost na dřevu a dřevěných materiálech, betonu, zdivu,
omítce, cementových materiálech, keramice, mramoru, kamenině, PVC,
sádrokartonu a polystyrénu.
1K D4 keramické materiály, betonové prvky, tvrdé pěny
1K D4 výroba nosných dřevěných konstrukcí dle DIN 1052 vč, speciálních
konstrukcí a ozubnicových spojů, pro vnitřní i vnější prostředí. ATEST
1K Kovové vzpěry u dvojitých podlah, lepení a těsnění kovů, lakovaných plechů,
dřeva, plastů, přír. kamene, břidlice, keramiky, zdiva, betonu.
2 K Montáž schod. stupňů, podstupnic, dveřních prahů, okenních parapetů ze
dřeva, kamene, kovu - na dřevo, dřev. mat., kámen, kov, lino, PVC
PVC, linoleum, koberce na dřev. materiály, beton, sádru, kovy
Beton, zdivo, vlákno cement. a jiné minerální materiály. Odolné proti teplu a
chladu, vysoká pevnost spoje.
Pokládání koberců a podlah. krytin s různými podklad. materiály, vinylových
desek, sportovních podlah, obkladů stěn s podkladem PVC, lepení
extrudovaného PVC na stěny.
Základování betonových podlah.
Vlísem kašírovaných střešních lepících pásů /ne PVC/ na beton, překližku,
laťovku a pískované lepenkové pásy.
Speciální lepidlo na sklovláknité tapety.
Pokládání lakovaných mozaikových masivních parket a vlysů i laminátových
podlah na všechny běžné stavební podklady-cement potěr, stěrky, dřev.
podklady
Minerální vláknité desky na sádrokarton, cementovláknité desky. Spojovací
prvky, kde nejméně jeden díl je savý. NEHOŘLAVÉ SPOJENÍ
Lepení konstrukčních a sendvičových desek.
Bezrozpouštědlové lepidlo na lepení koberců i s latexovým rubem, obložení z
plast. hmot, měkkého PVC, linolea na savé podklady, spárovku,
cementovláknité desky, beton
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Pouze základní členění-bližší informace na mobil 602733862, 602720281, e-mail info@zwt.cz
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Lepidla Kleiberit pro stavebnictví

