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Produkty PCI

Platnost od 1.3. do 31.3.2017

Velkoobchodní super JARNÍ AKCE !!!
Kalciumsulfátová stěrka

CSP 41

skladem
Doby vytvrdnutí u 2 mm tloušťky:

Technické údaje:
Spotřeba:

2

cca 1,5 kg prášku na 1 m a mm tloušťky vrstvy

pochozí po

Teplota podkladu a interiéru:
+10 °C až +25 °C brousitelnost po
3 až 40 mm pro pokládku
Tloušťka vrstvy:
25 kg stěrky CSP 41 + cca 6,0 l vody podlahoviny po
Mísicí poměr:
Zpracovatelnost:
cca 30 minut
U podlahového topení je nutné, aby zbytková vlhkost byla pod 0,3 %.

.

Vytvrzuje bez pnutí

.

Lehce zpracovatelná

Cementová stěrka

.

pochozí po

Jednoduchá aplikace

.

+10 °C až +25 °C
1 až 15 mm

Lehce zpracovatelná

.

Mísicí poměr:

11,90

10,20

Kč/kg

Kč/kg

Pochozí po cca. 3 hod.

pochozí po

- cca 30 minut
- cca 3 hodinách

0,5 až 15 mm, u lepených parket

brousitelnost po

- cca 1 dni

a laminátu od 2 mm do 15 mm

pro pokládku po

- cca 1 dni

.

Lehce zatahovatelná

.

Čerpatelná

.

za odběr palet
y
(40 balení)
ZDARMA
penetrace VG
4 (15l)
standard

cena

ní

18,60

Kč/kg

Pochozí po cca. 3 hod.

OSP 31

na objednávku
Doby vytvrdnutí:

Technické údaje:
cca 1,6 kg prášku na m2 a mm tloušťky vrstvy

Teplota podkladu a interiéru:

cena při
využítí
akce

zpracovatelnost

+10 °C až +25 °C

Nízký obsah emisních látek

Objektová stěrka

.

standardní
cena

Doby vytvrdnutí:

25 kg USP 32 + cca 6,5 l vody

Mísicí poměr:

Kč/kg

na objednávku

cca 1,6 kg prášku na m2 a mm tloušťky vrstvy

Tloušťka vrstvy:

Tloušťka vrstvy:

- cca 48 hod.
při 3mm tl.

USP 32

Teplota podkladu a interiéru:

Spotřeba:

pro pokládku po

Čerpatelná

Technické údaje:

.

- cca 1 dni

cca 30 minut

Univerzální stěrka

9

Kč/kg

AKCE
6 + 1 balení
zdarma

- cca 3 hodinách

brousitelnost po

25 kg stěrky NSP 40 + 6,0 - 6,5 l vody

Zpracovatelnost:

10,50

cena při
využítí akce

skladem

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

Tloušťka vrstvy:

Spotřeba:

standardní
cena

Doby vytvrdnutí:

Teplota podkladu a interiéru:

.

- cca 3 dnech

NSP 40
2

Mísicí poměr:

- cca 2 dnech

Čerpatelná

Technické údaje:
Spotřeba:

AKCE
6 + 1 balení
zdarma

- cca 3 hodinách

+10 °C až +25 °C
0,5 až 10 mm
25 kg stěrky OSP 31 + cca 6,5 l vody

zpracovatelnost

- cca 30 minut

pochozí po
- cca 3 hodinách
brousitelnost po
- cca 1 dni

..
.

pro pokládku po

- cca 1 dni

Lehce zatahovatelný
Vhodná pro podlahové
topení
Vhodný pro používání
kolečkových židlí od
1mm tloušťky vrstvy.

za odběr palet
y
(40 balení)
ZDARMA
penetrace VG
4 (15l)
standardní

cena

14,60

Kč/kg

