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Produkty
Bralep

Platnost od 14.11. do 30.11.2016

Velkoobchodní super AKČNÍ ceny !!!
Samonivelační stěrka

ZL 770

Technické údaje:
Balení:
Barva a forma:

88,8..

šedý prášek
12 měsíců při dodržení podmínek

Skladovatelnost:
Spotřeba:

ena
c
í
n
č
ak

papírový pytel 25 kg

2

cca 1,6 kg prášku na 1 m a mm tloušťky vrstvy

Teplota podkladu a interiéru:

0,5 až 8 mm

Tloušťka vrstvy:
Mísicí poměr:

.
.
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+10 °C až +23 °C

25 kg stěrky ZL 770 + cca 6,5 l vody

Zpracovatelnost:

min. 15 minut
- cca 8 - 12 hod. (při 20 °C)

Pochozí po
Pro pokládku podlahoviny po

Disperzní lepidlo

- cca 24 - 48 hod. (při 20 °C)

Vynikající rozliv
Jemná
Od 2 mm vhodná i pod
kolečkové židle
Vhodná na podlahové
topení
Mrazuvzdorná (po vyzrání)
Nejedovatá, nehořlavá,
bez rozpouštědel

FIX 400
akční cena

Technické údaje:
Barva a forma:
Skladovatelnost:
Spotřeba:

bílá tixotropní tekutina
12 měsíců při dodržení podmínek
2

cca 50 - 200 g/m dle typu válečku

Teplota zpracování:
Doba odvětrání:

min. 15 °C
cca 20 - 180 min. - do zprůhlednění

Fixační lepidlo Bralep Fix 400 je určeno pro upevnění a opětovné
sejmutí PVC, CV a textilních podlahových krytin v interiérech. Je
vhodné na savé i nesavé podklady. Je vhodné pro kolečkové židle.

Disperzní penetrační nátěr
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PE 280

Doba schnutí:

bílá kapalina
12 měsíců při dodržení podmínek
cca 100 - 200 g/m2
10 - 25 °C na podlaze
cca 30 - 60 min. dle podmínek

Bralep PE 280 slouží k úpravě savých a porézních podkladů
(cementových, betonových a anhydritových) před vyrovnáním podkladu nebo lepením podlahovin. Použití penetrace vede k částečnému uzavření pórů, ke snížení prašnosti a nasákavosti.

..
..
..
..

g

Teplota zpracování:

cena
z
5 kg a

Kč/k

Spotřeba:

88,88
88 8
za odběr p,a8
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Skladovatelnost:

plastový kanistr 5 a 10 kg

akčn

Kč/k

Barva a forma:

Nehořlavé a nejedovaté
Neobsahuje rozpouštědla
Vhodné pod kolečkové
židle
Snadné sejmutí krytiny bez
narušení podkladu
Zabraňuje tvorbě boulí a vln
Nevyžaduje použití základního
nátěru
Vhodné pro podlahové topení

cena
10 kgza

Technické údaje:
Balení:

88,88

plastové vědro 9 kg

Rychleschnoucí
Připravená k přímému použití
Snižuje prašnost a nasákavost
Zvyšuje přídržnost vyrovnávacích hmot
Velmi dobře smáčí povrcha proniká do podkladu
Neobsahuje rozpouštědla
Vhodná na podlahové vytápění
Vhodná pro interiér i exteriér

ZDARMA
penetrace
VG4 (15l)
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EN 14041:2004

Kč/kg

Balení:

Kč/kg

