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SauruS HigH Tack

Na mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí aj ťažké predmety extrémnou 
silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahrádza klince, 
skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný 
a elastický spoj. Nie je agresívne k podkladom, je ideálne na lepenie zrkadiel. Ďalšie použitie: Kdekoľvek v sta- 
vebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade. Lepenie vodotesných spojov v strojárenskom  
a automobilovom priemysle, rovnako tak v stavebníctve.

• Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
• Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu

• Trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj), 
poveternostným vplyvom

• Odolný slanej vode (more), chlóru, čistiacim pro- 
striedkom

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
51910DEU kartuša 290 ml 12 ks biela
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akrYLOVÝ TMEL Na SaDrOkarTÓNY 
acrYL gipSkarTON

Je plasticko-elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. 
Určený na spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo  PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. 
Vďaka svojej vysokej  kvalite sa môže použiť i na vonkajšie aplikácie – škáry medzi  rámami okien, zárubňami dverí, 
vonkajším murivom a na opravy trhlín v omietkach. Na tmelenie dilatačných škár v  exteriéroch budov v betóne, 
murive, kovoch a pri opravách schodiskových stupňov.

• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Nespôsobuje koróziu kovov 
• Odolný voči poveternostným vplyvom

• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom –  
 betón, murivo, kov a pod�
• Vysoká dilatačná schopnosť

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
20102BDEU kartuša 310 ml 12 ks biela
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Najmä na tmelenie vonkajších škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár 
sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh  
a pod� Počas zrenia sa tmel zľahka prepadá a vytvára typický fabión� V dilatačných škárach vie 
pohltiť až 12,5 % pohybu� V interiéroch na opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve 
alebo betóne� Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom 
a murivom�

• Jednoduchá aplikácia
• Nespôsobuje koróziu kovov
• Vysoká priľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu alebo betónu

• Po vyzretí pretierateľný akrylátovými a disperznými  
 farbami

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
201021DEU kartuša 310 ml 12 ks biela

akrYLOVÝ TMEL uNiVErSaL / acrYL uNiVErSaL

Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových 
konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a podhľadových stropných kaziet� 
Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión�

• Veľmi ľahko sa nanáša
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Nespôsobuje koróziu kovov

• Vysoká priľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu,  
 betónu a pod�

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
20102DEU kartuša 310 ml 12 ks biela

akrYLOVÝ TMEL prOfi / acrYL prOfi

Najmä na tmelenie vonkajších škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár 
sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh 
a pod� Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión� V dilatačných škárach 
vie pohltiť až 12,5 % pohybu� V interiéroch pre opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, 
dreve, betóne� Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom 
a murivom�

• Mrazuvzdorný
• Nespôsobuje koróziu kovov 
• Odolný vlhku, stekajúcej vode a poveternostným vplyvom

• Po vytvrdnutí pretierateľný akrylátovými a disperznými  
 farbami

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
201020DEU kartuša 310 ml 12 ks biela

akrYL ExTEriér / acrYL ExTEriEr
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Na využitie v domácnosti� Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách� Vysoká priľnavosť na 
smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy� Nie je vhodný na použitie na PE, PP, 
teflón, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým povr-
chom a živičné podklady�

Na škárovanie obkladov,  sanitárnej keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), spŕch, 
kuchynských liniek, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod� Vysoká priľnavosť na sklo, smalt, 
dlaždice a glazúrovanú keramiku� Vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí – nepoužívať čističe 
s obsahom chlóru� 

• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály

• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie

• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV  
 žiareniu

• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV  
 žiareniu

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
30121DEU kartuša 310 ml 12 ks transparentná
30122DEU kartuša 310 ml 12 ks biela

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
30211DEU kartuša 310 ml 12 ks transparentná
30212DEU kartuša 310 ml 12 ks biela
30213DEU kartuša 310 ml 12 ks šedá na objednávku
30214DEU kartuša 310 ml 12 ks hnedá na objednávku
30215DEU kartuša 310 ml 12 ks čierna na objednávku
30216DEU kartuša 310 ml 12 ks bahama na objednávku
30217DEU kartuša 310 ml 12 ks strieborná na objednávku
30218DEU kartuša 310 ml 12 ks manhattan na objednávku

Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou 
úpravou syntetickými a polyuretánovými lakmi� Vysoká priľnavosť k sklu, hliníku, nerezovej 
oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom� Tmelenie škár umývadiel, drezov, chladia-
renských boxov� Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov�

• Trvale pružný, takmer bez zápachu
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie

• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV  
 žiareniu
• Neutrálny – nespôsobuje koróziu kovov

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
30601DEU kartuša 310 ml 12 ks transparentná
30602DEU kartuša 310 ml 12 ks biela

uNiVErzáLNY SiLikÓN / SiLikON uNiVErSaL

SaNiTárNY SiLikÓN / SiLikON SaNiTär

NEuTráLNY SiLikÓN OxiM / SiLikON NEuTraL
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Na lepenie polystyrénových dekoratívnych podhľadov na savé podklady, lepenie polysty-
rénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekorov, tesnení nerovností – 
vzniknutých škár pri lepení veľkoformátových polystyrénových dosiek na rôzne stavebné pod-
klady� Pri lepení musí byť minimálne jeden z lepených materiálov nasiakavý�

LEpiDLO Na pOLYSTYréN / STYrO aDHESiVE

• Bez rozpúšťadiel
• Vysoká priľnavosť v kombinácii savý – nesavý

• Vytvára trvale pevný spoj
• Po vytvrdnutí pretierateľné

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
50906DEU kartuša 310 ml 12 ks biela
50904DEU téglik 1 kg 12 ks biela na objednávku
50906BDEU téglik 3 kg voľne biela na objednávku

Na lepenie drevených prahov, límcov obložkových dverných zárubní, lepenie obvodových líšt 
plávajúcich podláh, profilových materiálov a dosiek� Konečná pevnosť v ťahu 15 kg/cm2� Le- 
pidlo sa nanáša na jednu stranu lepených materiálov rovnomerne v pruhoch, ktoré sa pritlačia  
k sebe� Pri lepení polystyrénu sa nanáša v tenkých pruhoch a nechá sa cca 5-10 minút od- 
vetrať� Potom sa priložia lepené diely k sebe�

kLiNcE a SkruTkY V TubE / kLEbEr NaiLS & ScrEwS

• Nahrádza klince a skrutky 
• Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
• Pre interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vode

• Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii  
 savý alebo nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
50508DEU kartuša 310 ml 12 ks béžová

Na drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie 
ukončovacích plechov, oplechovanie komínov alebo atík� Dotmelovanie parapetových  
a štítových krytín, odkvapových zvodov a prechodov striech� Núdzové opravy striech, od-
kvapov tzv� preplátovaním� Podtmelovanie hrebeňových krytín�

• Veľmi jednoduchá aplikácia
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou 
• Výborná odolnosť pri deformácií podkladu
• Pretierateľný len farbami bitúmenového základu

• Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom  
 i v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý 
• Obsahuje výstužné vlákna

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
10205DEU kartuša 310 ml 12 ks čierna

STrEšNÝ biTúMENOVÝ TMEL / rOOf biTuMEN SEaLaNT
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PUR PĚNÁM DISTYK

cHEMická kOTVa ViNYLESTEr

• Bez zápachu
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie
• Aplikačná teplota od -10 °C do +35 °C
• Pre závitové tyče M8 až M24
• Vysoká chemická odolnosť

• Rýchloschnúca
• Stredné a vyššie zaťaženie
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných 

tlakov
• ETA certifikát

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
74016DEU1 kartuša 280 ml 12 ks šedá

Dvojzložkový chemicky kotviaci systém na báze vinylesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie stavebných dielov, 
technologických zariadení, či lešení s vysokou pevnosťou a únosnosťou. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, 
betónu, pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre uchytenie drevených, oceľových konštruk-
cií, profilov, pätiek zábradlí, mreží, vodovodných armatúr, nosných stĺpikov, madiel, tiahel a skrutiek aj v miestach  
s mokrou prevádzkou a pod. Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kedy nevzniká žiadne pnutie  
v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná 
po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše. 
Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne 
Chemickou kotvou.
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Na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastov tlaku� 
Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpikov, madiel, tiahel a skrutiek 
v miestach s mokrou prevádzkou� Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvár-
nic, plného muriva, dutých tehál a pod� Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť 
plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne Chemickou kotvou�

Na kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zaria-
dení� Vhodné na ťažké kotvenie, ľahké kotvenie, na fixovanie drevených, oceľových konštruk-
cií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr a pod� Ide o maximálne efektívny nerozper-
ný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu 
byť blízko okrajov alebo blízko seba� Výrobok obsahuje styrén, ktorý pri aplikácii po dobu 
zmiešavania spôsobuje charakteristický zápach� Výrobok je určený na vonkajšie aplikácie  
a vetrané priestory�

Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze vinylesteru na rýchle kotvenie s veľmi 
nízkym zápachom� Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách až do  
-20 °C� Na kotvenie stredne ťažkých zaťažení, na uchytenie drevených, oceľových konštrukcií, 
technologických zariadení, lešení, profilov, pätiek zábradlí, mreží, nosných stĺpikov, madiel  
a tiahel aj v miestnostiach s mokrou prevádzkou a pod�

• Bez zápachu
• Interiér i exteriér
• Aplikačná teplota od -5 °C do +35 °C
• Ideálna pre murivo a dutinové tehly
• Pre závitové tyče M8 až M24
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná

• Univerzálne použitie
• Stredne ťažké zaťaženie
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných  
 tlakov
• ETA certifikát

• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie, rýchloschnúca
• Exteriér
• Aplikačná teplota od -5 °C do +35 °C
• Ideálna pre murivo a dutinové tehly

• Pre závitové tyče M8 až M24
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných  
 tlakov
• ETA certifikát

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
74014DEU1 kartuša 300 ml 12 ks šedá

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
74015DEU1 kartuša 300 ml 12 ks šedá

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
74019DEU1 kartuša 300 ml 12 ks šedá na objednávku

cHEMická kOTVa pOLYESTEr bEz STYréNu

cHEMická kOTVa pOLYESTEr

cHEMická kOTVa arcTic

• Bez zápachu
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Krátky vytvrdzovací čas pri nízkej teplote
• Aplikačná teplota od -20 °C do +25 °C

• Pre závitové tyče M8 až M30
• Vysoká chemická odolnosť a životnosť
• ETA certifikát
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K PUR PĚNÁM DISTYK

prOfi pu 870 pišTOĽOVá pENa 
prOfi pu 870 LOw ExpaNSiON

Profesionálna jednozložková polyuretánová pena, ktorá zaručuje kvalitné vyplnenie a utesnenie škáry pri montáži 
stavebných otvorov s maximálnou výťažnosťou a efektivitou práce. Pena je určená na montáže rámov okien, dverí  
a ďalších otvorových výplní, vyplnenie dutín, škár a prasklín. PUR pena má vynikajúcu priľnavosť  na väčšinu staveb-
ných materiálov a disponuje vysokou plniacou schopnosťou vďaka špeciálnej receptúre – typ peny MAXI.

• Zvýšená výdatnosť 
• Kvalitná rovnomerná štruktúra
• Rýchloschnúca s nízkou expanziou

• Po vytvrdnutí objemovo a rozmerovo stála
• Rezateľná po 30 minútach
• Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40222MDEU dóza 870 ml 12 ks žltá
40325MDEU dóza 870 ml 12 ks žltá zimná varianta
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Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny 
(obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy, a pod�)� K výplni 
drevených obkladov stien, k izolácii a zatepľovaniu strešných konštrukcií� Je vhodná i na 
bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izoláciu 
kúpeľňových vaní, či vaničiek sprchových kútov� 

V PROFI prevedení na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole� Na montáž 
dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panel-
mi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, priechodov elektrického vedenia� Výborná 
tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní� Vhodná aj na zvukovú 
izoláciu� 

Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov 
medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou� Výborná tepelná izolácia pod-
strešných priestorov alebo kúpeľňových vaní� Vhodná aj na zvukovú izoláciu�

• Bez rozpínacích tlakov – ideálna pre obložkové zárubne
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom –  
 betón, murivo, kameň, polystyrén, PVC a pod�

• Ľahká aplikácia
• Na lepenie polystyrénu

• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným  
 podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polysty- 
 rén, PVC a pod�

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40222BDEU dóza 750 ml 12 ks zelená
40324BDEU dóza 750 ml 12 ks zelená zimná varianta

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40220DEU dóza 750 ml 12 ks žltá
40324DEU dóza 750 ml 12 ks zelená zimná varianta

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40110DEU dóza 300 ml 12 ks zelená
40120DEU dóza 500 ml 12 ks zelená
40140DEU dóza 750 ml 12 ks zelená
40322DEU dóza 500 ml 12 ks zelená zimná varianta
40323DEU dóza 750 ml 12 ks zelená zimná varianta

• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – 
betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC  
a pod�

NízkOExpaNzNá pENa / prOfi pu 750 LOw ExpaNSiON

pišTOĽOVá pENa / prOfi pu 750 (guN graDE)

MONTážNa pENa / pLuS pu MONTagE fOaM
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ČiSTiČ pur pENY / pur cLEaNEr
Čistič PUR peny slúži k ľahkému čisteniu pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou 
polyuretánovou penou� Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí na polyuretánovú 
penu�

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40410DEU dóza 500 ml 12 ks transparentná

Moderné jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie izolantu na muri-
vo� Certifikovaný výrobok, ktorý je jedným z komponentov v zatepľovacom systéme ETICS�  
Vhodné aj pri vyplňovaní škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálov EPS, XPS  
a z minerálnych vlákien (tzv� vaty) a na lepenie soklového EPS-P alebo XPS� Výborná priľna-
vosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod�

Jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu ob-
kladových a konštrukčných stavebných dosiek napr� Light-Board a podobných systémov, 
obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, 
ale aj sadrokartónu, cementovo-vláknitých dosiek a i� v systéme suchej výstavby� Ideálne 
na murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky a pod� Lepenie expan- 
dovaného i extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených murovacích  materiálov 
– ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Siporex a i�), dutinové tehly, drevo a porézne 
kamene�

• Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
• Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách
• Celková úspora až 50 % nákladov na lepenie

• Ľahká manipulácia
• Výborná priľnavosť na tehly, betón, omietky, kameň

• Ľahká aplikácia
• Vysoká výťažnosť
• Na lepenie väčšiny stavebných materiálov

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40221THDEU  dóza 750 ml 12 ks žltá

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
40220MKDEU  dóza 750 ml 12 ks žltá

THErMO kLEbEr pišTOĽOVá / THErMO kLEbEr (guN graDE)

MuLTi kLEbEr pišTOĽOVá / MuLTi kLEbEr (guN graDE)
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N1065

N104N109
N1064

N1066

Na aplikácie – vypenenie PUR peny z pištoľových dóz� Pomocou regulačnej skrutky 
možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne�

apLikaČNé pišTOLE Na pur pENY

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
N1066 T500 PTFE profi 1 ks čierno žltá
N1065 T400 PTFE profi 1 ks červeno čierna
N109 M370 EXTRA profi 1 ks čierna
N104 M320 ULTRA štandard 1 ks čierna
N1064 P300 plast-kov štandard 1 ks čierna

Na aplikácie – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší�

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
N1102 HKS 12 Špeciál šesťhranný profil 1 ks čierna
N114 liatinová pištol šesťhranný profil 1 ks oranžová
N1181 K 500 šesťhranný profil 1 ks čierna

apLikaČNé pišTOLE Na TMELY

N1102

N114 N1181

Na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónu, tmelu, väčšiny lepidiel, olejov, 
mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo znečistených povrchov� Odstraňu-
je tiež zaschnuté nátery z nenasiakavých povrchov maximálne do 24 hodín po aplikácii� 
Ideálne pre každú dielňu, servis, ale i kanceláriu a domácnosť� Obnovuje lesk starých zašlých 
tmelových vrstiev z povrchov� Čistí rýchlo a zanecháva príjemnú sviežu vôňu� Obrúsky obsa-
hujú pridaný vitamín E, ktorý prospieva Vašej pokožke na rukách�

ExTra SiLNé VLHČENé ObrúSkY / uNiVErSaL cLEaNiNg wipES

• Ľahké a rýchle použitie
• Vysoká čistiaca účinnosť 
• Nie sú agresívne

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka

B9012DEU dóza
80 ks útržkov  
o rozmere 20 x 30 cm

6 ks biela

Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu� Vytvorí dokonale hladký povrch a vzhľad  
tmelených škár� Podľa požadovaného profilu škáry vhodnou stranou možno vyprofilovať tme-
lovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu�

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
S2510DEU blister 1 ks voľne biela

TMELiarSka STiErka / SEaLaNT fiNiSHiNg SpaTuLa
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obj� číslo obal obsah
počet ks
v kartóne

farba poznámka

TP01001DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1001 Béžová  
TP01003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1003 Signálna žltá  
TP01018DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1018 Zinková žltá  
TP01023DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1023 Dopravná žltá  
TP01028DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 1028 Melónová žltá  
TP02004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 2004 Pravá oranžová  
TP03000DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3000 Ohnivá červená  
TP03002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3002 Karmínová červená  
TP03003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3003 Rubínová červená  
TP03004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3004 Purpurová červená  
TP03005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3005 Vínovočervená  
TP03011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3011 Hnedočervená  
TP03017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3017 Ružová  
TP03020DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3020 Dopravná červená  
TP04003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 4003 Vresová fialová  
TP04008DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 4008 Signálna fialová  
TP05002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5002 Lazúrová modrá  
TP05010DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5010 Enciánová modrá  
TP05012DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5012 Svetlomodrá  
TP05015DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5015 Nebeská modrá  
TP05021DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5021 Vodná modrá  
TP05022DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 5022 Nočná modrá  
TP06002DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6002 Listová zelená  
TP06005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6005 Machová zelená  
TP06009DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6009 Jedľová zelená  
TP06018DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6018 Žltozelená  
TP06019DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6019 Pastelová zelená  
TP06029DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 6029 Mätová zelená  
TP07001DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7001 Striebrosivá  
TP07016DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7016 Antracitová sivá  
TP07024DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7024 Grafitová sivá  
TP07032DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7032 Štrková sivá  
TP07035DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7035 Svetlosivá  
TP07046DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7046 Televízna sivá 2
TP08004DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8004 Medená hnedá  
TP08011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8011 Oriešková hnedá  
TP08016DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8016 Mahagónová hnedá 
TP08017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8017 Čokoládová hnedá  
TP08019DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 8019 Šedohnedá  
TP09003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signálna biela  
TP090031DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signálna biela  MAT
TP09005DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9005 Čierna  
TP090051DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9005 Čierna  MAT
TP09010DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9010 Biela  
TP090101DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9010 Biela  MAT
TP09011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9011 Grafitová čierna  
TP09017DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9017 Dopravná čierna  
TP09006DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9006 Biely hliník - metalíza
TP09181DEU dóza 400 ml 12 ks - Medená - metalíza
TP09182DEU dóza 400 ml 12 ks - Zlatá - metalíza
TP09199DEU dóza 400 ml 12 ks - Transparentný lak

MuLTi cOLOr SpraY
Špeciálna farba pre nástrek rôznych povrchov. Ideálny na nástrek 

kovov, dreva, s výborným krytím. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie. 

•   Rýchle schnutie  •   Vysoký lesk  •   Výborná prídržnosť k podkladu
•   Široká paleta farieb  •   Interiér a exteriér  •   Kov, drevo, plast a iné
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Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie asfaltu, dechtu z mnohých automobilových po- 
vrchov, skla, textilu, gumy�

Na gumové pneumatiky všetkých druhov vozidiel� V zimných podmienkach dočasne poskytuje 
kolesám zvýšenú trakciu a vďaka svojej vysokej počiatočnej priľnavosti zabraňuje preklzávaniu 
kolies� Zároveň znižuje riziko nebezpečenstva šmyku ošetreného vozidla�

• Odstraňuje asfalt, decht z rôznych povrchov
• Odstraňuje nečistoty ako napr� lepidlá, tmely, oleje, tuky,  
 silikóny, vosk, parafín, tlačiarenské farby a ďalšie

• Okamžite použiteľný
• Ľahké použitie

• Zvyšuje priľnavosť pneumatík
• Zabraňuje preklzávaniu kolies
• Znižuje riziko nebezpečenstva šmyku

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
TA50101DEU dóza 400 ml 12 ks -

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
TA20902DEU dóza 400 ml 12 ks -

ODSTraňOVaČ aSfaLTu / aSpHaLT rEMOVEr

SNEHOVé rEťazE / SNOw cHaiNS

Základný a antikorózny náter pod MULTI Color Spray� Ideálny na nástrek kovov, dreva, s vý-
borným krytím� Pre vonkajšie aj vnútorné použitie� 

• Rýchle schnutie
• Základný náter
• Pod Multi color spray

obj� číslo obal obsah
počet ks  
v kartóne

farba poznámka

TP13009DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 3009 Hrdzavá červená

TP17040DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 7040 Okenná sivá

TP19003DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9003 Signálna biela

TP19011DEU dóza 400 ml 12 ks RAL 9011 Grafitová čierna

priMEr cOLOr SpraY

Špeciálna nástreková farba na značenie všetkých druhov povrchov - vedenie inžinierskych 
sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších� Sýta  
a veľmi jasná nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i� Odol-
ná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom� 
• Rýchlo schne
• Jasná farba
• Na vlhký i mokrý podklad

• Značenie vedenia inžinierskych sietí
• Trasovanie rezov pre výkopy v komunikáciách

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
TP0002DEU dóza 500 ml 12 ks červená
TP0003DEU dóza 500 ml 12 ks modrá
TP0004DEU dóza 500 ml 12 ks zelená
TP0005DEU dóza 500 ml 12 ks žltá
TP0006DEU dóza 500 ml 12 ks oranžová
TP0007DEU dóza 500 ml 12 ks ružová

zNaČkOVací SprEj / MarkEr fLuO SpraY

• Penetračný a základný náter
• Antikorózny
• Vynikajúca prídržnosť
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PENETRACE DISTYK

cEMENTOVá HYDrOizOLácia 2k  
iNTEriér a ExTEriér

Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom.  
Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodná pre izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.

• Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, na vodorovné  
i zvislé plochy

• Izolácia objektov proti prenikaniu radónu z podložia
• Vhodná pre nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby  

i rekonštrukcie
• Vysoko flexibilná 

• Prvotriedna vodotesnosť
• Po vytvrdnutí trvale pružná, odolná voči  

poveternostným vplyvom
• Mrazuvzdorná
• Odoláva tlakovej vode
• Interiér a exteriér

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
CH0274DCZ vedro 7 kg 39 ks šedá
CH0275DCZ vedro 14 kg 33 ks šedá na objednávku
CH0276DCZ vedro 21 kg 16 ks šedá na objednávku
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Trvale pružný pás, na báze špeciálnej polyesterovej tkaniny s alkalickou ochranou opatrenou 
termoplastickým PVC nástrekom odolným voči starnutiu� Po aplikácii vytvára pružné tesnenie 
rohových škár v stenách a podlahách� 

• Vysoká pružnosť
• Vysoká odolnosť voči chemickým látkam
• Odolný soliam, riedeným kyselinám i zásadám

obj� číslo obal rozmer počet ks v kartóne farba poznámka
CH031021DCZ rolka 120 mm x 5 m  1 ks šedá  
CH03104DCZ rolka 120 mm x 10 m  1 ks šedá  

TESNiaci páS acTiON

Jednozložková nízko-viskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrén-akrylátového kopo- 
lyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film� 
Zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev�  

Jednozložková nízko-viskózna kvapalina s hĺbkovým penetrujúcim účinkom na savé pod-
klady� Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná zmes na báze modifikovaného sty-
rén-akrylátového kopolyméru, s nanočasticami, ktorá umožňuje vysoký stupeň kotvenia na 
anorganických časticiach substrátu�

• Po vytvrdnutí vo vode nerozpustná
• Zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv� kotvenie),  
 pevnosť a pružnosť
• Paropriepustná

• Vysoká výdatnosť
• Kopolymérna disperzia s nanočasticami

• Difúzne otvorená
• Výborné zmáčanie všetkých savých podkladov,  
 zjednocuje savosť

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
CH02022DCZ fľaša 1 kg 12 ks mliečne biela
CH02024DCZ kanister 5 kg voľne mliečne biela

obj� číslo obal obsah počet ks v kartóne farba poznámka
57440DCZ fľaša 1 l 12 ks transparentná
57441DCZ kanister 5 l voľne transparentná

pENETrácia kLaSik S2802a

pENETrácia HĺbkOVá
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SYPKÉ SMĚSi DISTYK

fLExibiLNé LEpiDLO  
Na ObkLaDY a DLažbu 
SupEr fLEx c2TE S1

Deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia vyhovujúce náročnejším 
podmienkam. Určené na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie armovacej 
tkaniny. Vyznačuje sa vysokou plasticitou, lepivosťou a flexibilitou lepenia.

• Odolné vode a mrazu
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Vysoko flexibilné, s vysokou priľnavosťou
• So zníženým sklzom 

• Predĺžená doba zavädnutia
• Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
• Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007+A1:2012 

pre typ C2TES1

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57103S1DEU vrece 20 kg 54 ks šedá
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Lepidlo na báze cementu určené na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného  
i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky, k pokladaniu jemnozrnnej keramiky a veľko-
formátových dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo� Rovnako sa používa 
na lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vykurovaním, na tekuté hydroizolačné 
nátery�

Cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie obkladov a dlažby� Vyhovuje európskej 
norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C1T� 

• Odolné vode i mrazu
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• So zníženým sklzom

• Lepenie keramických obkladov a dlažby, obkladov  
 z prírodného kameňa na omietku, betón,  
 pórobetón a neomietnuté murivo�

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57104DEU vrece 20 kg 54 ks šedá

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57103DEU vrece 20 kg 54 ks šedá

LEpiDLO Na ObkLaDY a DLažbu fx ExTra c2T

LEpiDLO Na ObkLaDY a DLažbu QuarTz c1T 

• Odolné vode i mrazu
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• So zníženým sklzom a vysokou priľnavosťou

• Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
• Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007+A1:2012  
 pre typ C2T

Pripravená suchá, super jemná maltová zmes pripravená na priame použitie pre vytvorenie 
špaliet okolo okien v hrúbke 2 až 60 mm, či lokálne opravy� Umožňuje vytvoriť ideálne vyhla- 
dený povrch s výbornou paropriepustnosťou� Vyhovuje európskej norme EN 13279-1 ako 
ľahká stavebná malta pre vnútorné omietky na báze sadry triedy B3-50-2� Spotreba 1,0 kg pri 
1 mm/m2� Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpeľní, kde 
vzdušná vlhkosť neprekračuje 70 %�

• Pre oknárov, špalety, výplne
• Na hrúbku lokálne od 2 – 60 mm
• Rýchla doba schnutia – tuhne už po 2 hodinách
• Vysoká priľnavosť k podkladu

• Na ručné nanesenie na tehlové murivo, pórobetón,  
 betón, vyzreté vápeno-cementové, cementové  
 a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, hrubé  
 omietkové podklady a pod�

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
004105DEU vrece 20 kg 42 ks biela

rÝcHLOScHNúca SaDrOVá HMOTa g400
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Samonivelačná poterová zmes cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvr- 
dzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom porovnateľný povrch� Vyrovnávanie  
výškových rozdielov v jednej vrstve 2-20 mm�  

• Ideálna pevnosť v ťahu i tlaku
• Použitie v interiéri
• Pochôdzna už po 12 hodinách

• Vyrovnávacia hmota pre zhotovenie vnútorných  
 pochôdznych poterov na pevné podklady, ako napr�  
 betón alebo mazanina

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57108DEU vrece 20 kg 54 ks šedá

SaMONiVELaČNá HMOTa Na pODLaHY prEMiuM S200

Vyrovnávací poterový materiál určený k vyhladzovaniu nerovností predovšetkým betónových 
podláh a spádových vrstiev, ako podklad pod podlahové krytiny, napr�: plávajúce podlahy, 
dlažba, parkety, koberce alebo linoleum� Vyhovuje norme EN 13813� Vyrovnávanie výško-
vých rozdielov v jednej vrstve 2-15 mm, s možnosťou celoplošnej pokládky až do celkovej 
hrúbky 30 mm vo dvoch vrstvách�

• Vysoká pevnosť v ťahu i tlaku
• Použitie v interiéri
• Rýchla spracovateľnosť  

• Pochôdzna po 2 až 4 hodinách (pri 20 °C, pri nižších 
teplotách sa čas predlžuje)

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57110DEU vrece 20 kg 54 ks šedá

SaMONiVELaČNá HMOTa Na pODLaHY rapiD S400

Cementová suchá lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád� 
Je priamo určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádny polystyrén EPS (ex-
pandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačné dosky z minerálnych vlákien a pod� 
QUARTZ FASÁDA je komponentom ETICS Den Braven Therm STYRO a MINERAL s európsky-
mi technickými schváleniami (ETA), vydanými podľa smernice ETAG 004�

• Odolné vode i mrazu
• Na vnútorné a vonkajšie použitie
• Lepenie tepelnoizolačných materiálov, ako expandovaný polystyrén  
 (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS), dosky z minerálnych vlákien  
 a pod�

• Stierkovanie (vkladanie armovacej mriežky / perlinky)  
 na tieto tepelnoizolačné materiály
• V kombinácii s armovacou perlinkou ideálne na renová- 
 cie starých vypraskaných omietok�

obj� číslo obal obsah počet ks na palete farba poznámka
57106DEU vrece 20 kg 54 ks šedá

QuarTz faSáDa
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Poznámky:
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STojANY - PoDPoRA PREDAjA

1 x kôš na kartuše

(11 druhov po 12 ks)

4 x police

obj�číslo ST301650DEU

PoUŽITÉ PIKToGRAMY:

Karta bezpečnostných 
údajov

Na vonkajšie 
použitie

Na vnútorné 
použitie Mrazuvzdorný

Odolný voči vlhkosti 
a vode

Technický list

Pretierateľný Rýchloschnúci
Doplnkový 
certifikačný symbol

Prezentácia na predajni

5 šikmých políc

(8 pozícii po 6 ks)

obj�číslo: ST308650MC

208

58

68

233

45

40

40

187

4 police

(3 x 5 ks kartuší)

obj�číslo: ST0030DEU

MODuL i.3. 650 DEu MODuL 650 Multi color pap stojan DiSTYk

40

28,5

36

208

58

68

233

45

40

40

35
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Akryl Exteriér / Acryl exterier ��������������������������������������������� 5

AKRYLOVÝ TMEL NA SADROKARTÓNY 
ACRYL GIPSKARTON ���������������������������� 4

Akrylový tmel profi / Acryl profi ���������������������������������������� 5

Akrylový tmel Universal / Acryl universal �������������������������� 5

Aplikačné pištole na PUR peny ��������������������������������������� 13

Aplikačné pištole na tmely���������������������������������������������� 13

CEMENTOVÁ HYDROIZOLÁCIA 2K  
INTERIÉR A EXTERIÉR ������������������������ 16

Čistič PUR peny / PUR Cleaner ��������������������������������������� 12

Extra silné vlhčené obrúsky / Universal Cleaning Wipes �� 13

FLEXIBILNÉ LEPIDLO  
NA OBKLADY A DLAŽBU 
SUPER FLEX C2TE S1 ������������������������ 18

Chemická kotva arctic ������������������������������������������������������ 9

Chemická kotva polyester ������������������������������������������������� 9

Chemická kotva polyester bez styrénu ������������������������������� 9

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER �������������� 8

Klince a skrutky v tube / Kleber nails & screws ����������������� 7

Lepidlo na obklady a dlažbu FX extra C2T ����������������������� 19

Lepidlo na obklady a dlažbu Quartz C1T  ������������������������� 19

Lepidlo na polystyrén / Styro adhesive ������������������������������ 7

Montážna pena / Plus PU Montage Foam ������������������������ 11

MULTI COLOR SPRAY ������������������������� 14

Multi Kleber pištoľová / Multi Kleber (Gun Grade) ����������� 12

Neutrálny silikón OXIM / Silikon neutral ���������������������������� 6

Nízkoexpanzná pena / Profi PU 750 low expansion ���������� 11

Odstraňovač asfaltu / Asphalt remover ���������������������������� 15

Penetrácia hĺbková ��������������������������������������������������������� 17

Penetrácia klasik S2802A ����������������������������������������������� 17

Pištoľová pena / Profi PU 750 (Gun Grade) ��������������������� 11

Primer color spray ��������������������������������������������������������� 15

PROFI PU 870 PIŠTOĽOVÁ PENA 
PROFI PU 870 LOW EXPANSION ������������ 10

Quartz Fasáda ���������������������������������������������������������������� 20

Rýchloschnúca sadrová hmota G400 ������������������������������ 19

Samonivelačná hmota na podlahy Premium S200����������� 20

Samonivelačná hmota na podlahy Rapid S400 ���������������� 20

Sanitárny silikón / Silikon sanitär �������������������������������������� 6

SAURUS HIGH TACK ���������������������������� 3

Snehové reťaze / Snow Chains ���������������������������������������� 15

Stojany - podpora predaja ���������������������������������������������� 22

Strešný bitúmenový tmel / Roof Bitumen Sealant �������������� 7

Tesniaci pás action ��������������������������������������������������������� 17

Thermo Kleber pištoľová / Thermo Kleber (Gun Grade) ��� 12

Tmeliarska stierka / Sealant Finishing Spatula ����������������� 13

Univerzálny silikón / Silikon universal ������������������������������� 6

Značkovací sprej / Marker fluo spray ������������������������������� 15



DI
ST

YK

24

www.distyk.sk
Den Braven SK s� r� o�

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
poštový kontakt-prevádzka: Logistické centrum, 

Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel�: 02 / 44 97 10 10, fax: 02 / 44 97 15 40

IČO: 35 74 01 41, DIČ: 20 20 21 11 49
info@distyk�sk




