umění spojovat

KATALOG

O SPOLEČNOSTI...
Společnost STACHEMA byla založena v roce 1991 na Slovensku,
následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním
z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební
chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických
přípravků a speciálních hmot.
Společnost STACHEMA je dělena do jednotlivých divizí – Divize
Stavební chemie, Divize Speciální malty, Divize Chemické přípravky,
Divize Povrchové úpravy, Divize Průmyslová lepidla a Divize Servis.
Výrobní sortiment divizí zahrnuje přísady do betonů a malt,
systémy určené k ochraně a povrchové úpravě fasád a stavebních
konstrukcí, omítek, betonu i zateplovacích systémů. Dále zahrnuje
výrobky pro úpravu povrchů interiérů, materiály pro impregnaci
a povrchovou úpravu dřeva a širokou řadu užitkové chemie a lepidel
pro nejrůznější způsoby použití.
Pro zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu zákazníkům,
poskytování nestranných a vysoce objektivních zkoušek slouží
akreditované zkušební laboratoře v Zibohlavech (stavební),
na Mělníku (chemická) a ve Vrchlabí, která se věnuje servisu
a vývoji koloristických systémů.

CERTIFIKACE A ISO
Společnost Stachema již v roce 1998 splnila podmínky pro udělení
certiﬁkátu shody systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001. Po splnění
norem Evropské unie z oboru stavební chemie a certiﬁkace výrobků
na trhu EU jsme držiteli osvědčení – certiﬁkát pro skupiny výrobků
ze sortimentu stavební chemie a přísad podléhající splnění
požadavků ČSN EN 934-2, ČSN EN 934-4 a ČSN EN 934-5.
Zkušební laboratoř Zibohlavy
Zkušební laboratoř slouží jako prostředek pro další rozšíření
a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného
cílové skupině našich odběratelů a obchodních partnerů. Naším
cílem je poskytování nestranných a vysoce objektivních výsledků
zkoušek a vzorkování všem obchodním partnerům, kteří o to projeví
zájem. Zkušební laboratoř naší společnosti získala v roce 2004
Osvědčení o akreditaci potvrzující splnění akreditačních kritérií dle
ČSN EN ISO/IEC 17025.

Veškerý sortiment ﬁrmy STACHEMA je na území České
republiky nabízen v rámci ﬁremních zastoupení, na Slovensku
prostřednictvím společnosti STACHEMA Bratislava a.s. a na trzích
nových členských států EU a východní Evropy formou dceřiných
společností a prověřených dlouhodobých obchodních partnerů.
Materiály společnosti STACHEMA jsou v souladu s platnými
evropskými normami a vyhovují oborovým předpisům (ŘSD, ŘVC,
SŽDC, ČEZ, TP SSBK III aj.). Na výrobky je vydáno prohlášení
o vlastnostech, resp. prohlášení o shodě a tam, kde je to možné,
mají výrobky certiﬁkát CE.
Vývoj a ověřování vlastností výrobků je prováděno ve vlastních
laboratořích, přičemž společnost rovněž spolupracuje s výzkumnými
pracovišti českých vysokých škol. Společnost STACHEMA je
dlouholetým členem tuzemských profesních a oborových společností
jako SSBK, WTA CZ a ČBS.

STACHEMA CZ s.r.o.

VÝZNAM PIKTOGRAMŮ
použití v exteriéru

aplikace tavnou pistolí

zimní úprava

použití v interiéru

ruční zpracování

vhodné pro podlahové vytápění

aplikace válečkem

strojní zpracování

izolace proti vlhkosti

aplikace štětcem

zpracování v míchačce

odolnost proti rozmrazovacím látkám

aplikace stříkáním

zpracování ručním míchadlem

odolnost povětrnostním vlivům

aplikace ponořováním či máčením

zpracování lopatou

zkracuje dobu tuhnutí

aplikace zednickou lžící

zpracování smetáčkem

zkracuje dobu tuhnutí za mrazu

aplikace zubovou stěrkou

5 min rychletvrdnoucí (doba pochůznosti)

aplikace zednickým hladítkem

aplikace odvzdušňovacím ježkem

zkracuje dobu odbednění

expandující

CT
normové označení
C50-F7

zkracuje dobu k zahájení manipulace
10 10
10

šetří spotřebu materiálu

R4

normové označení

zamezuje vniknutí vody

CG2WA

normové označení

prodlužuje životnost

aplikace houbou

balení se skládá z více komponentů

vlévá se konví

aplikace injektáží

protiskluzné vlastnosti

barevné varianty - šedé

aplikace spárovacím hladítkem

mrazuvzdorný

lze tónovat v zúžené barevné škále

aplikace přímo z kartuše

aplikace špachtlí

lze tónovat v celé barevné škále

STACHEMA CZ s.r.o.

DEKORATIVNÍ
POVRCHY

Upozornění: Používejte přípravky pro dekorativní povrchy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Polyuretanové povrchy

DEKORATIVNÍ POVRCHY

UNIXIN GRIP GRANULÁT
Chodník v prášku
Popis: Profesionální systém pro výrobu bezpečných pochozích povrchů. Pružná probarvená pryžová drť
(EPDM) s polyuretanovým pojivem UNIXIN POJIVO PU4223 vytvoří odolný, neklouzavý a měkký povrch.
Nanáší se ručně jako stěrková hmota, která je následně hutněna (dusání, válcování).

černý 1168 ,- Kč
barevný 2938 ,- Kč

Vydatnost:

cca 4–5 m2

Balení (kg): 25 kg granulát + UNIXIN POJIVO PU4223

UNIXIN POJIVO PU4223
Polyuretanové pojivo
Popis: Rychle vytvrzující jednosložkové polyuretanové pojivo pro pojení gumové drtě. Vhodné pro výrobu
a renovaci řady stavebních prvků – např. chodníky, schody, terasy, okraje bazénů a pískovišť.

1121,- Kč
Spotřeba:

10–20 % celkového objemu míchané směsi

Balení (kg): 1; 5; 25; 220

UNIXIN PRIMER PU3922
Polyuretanový aktivátor podkladu
Popis: Polyuretanový primer s vysokým obsahem účinné složky určený pro přípravu podkladu (beton,
dřevo, asfalt) pod polyuretanové systémy. Vysoce ﬂexibilní, odolávající vodě a rozpouštědlům.

Spotřeba:

1 l/6–10 m2

Balení (kg): 1; 5; 10

UNIXIN GRIP
Doporučený aplikační postup
UV nátěr
Pochozí vrstva – EPDM granulát
Základní vrstva – SBR granulát
Primer
soudržný podklad

Použití:
– Bezpečné povrchy pro dětské hrací plochy, sportoviště a okraje kolem bazénů.
– Pochozí povrchy na terasách, schodech, balkonech.
– Renovace betonových ploch.
Výhody:
– Zdravotně nezávadný
– Bezrozpouštědlový
– Rychle vytvrzující
– Odolný proti běžným chemikáliím
– Vynikající konečné vlastnosti

PRIMER – UNIXIN PRIMER PU3922 – Spotřeba: 0,1–0,2 l/m2
ZÁKLADNÍ VRSTVA – UNIXIN pojivo PU4223 – Spotřeba: 15 % hmotnosti granulátu
+ UNIXIN GRIP granulát černý sbr 2–6 mm – Spotřeba: cca 6 kg/m2
POCHOZÍ VRSTVA – UNIXIN POJIVO PU4223 – Spotřeba: 20 % hmotnosti granulátu
+ UNIXIN GRIP granulát – Spotřeba: 5–6 kg/m2
VOLITELNÝ SVRCHNÍ NÁTĚR – UNIXIN UV nátěr PU4668 – Spotřeba: 0,3 kg/m2
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Polyuretanové povrchy

DEKORATIVNÍ POVRCHY

UNIXIN SAMONIVELACE PU4174
Polyuretanová podlaha
Popis: Dvousložková samonivelační polyuretanová podlaha pro výrobní prostory, dílny či domácnosti,
neklouže, je bezprašná, odolná mechanicky i chemicky, nepropouští vodu a oleje. Dodávána výhradně
ve verzi UNPIGMENTED pro použití s pigmenty PU COLOR.

Spotřeba:

1,9–2,5 kg/m2

Balení (kg): 15 kg (11,51 kg + 3,49 kg)

UNIXIN POLYURETANOVÝ NÁTĚR PU4170
Polyuretanový nátěr podlah
Popis: Dvousložkový polyuretanový nátěr podlah (lze vytáhnout i na stěnu). Vytváří neklouzavý a odolný
povrch, který nepropouští vodu. Vhodné kombinovat s výrobkem UNI-MEMBRÁNA PU4421.

Spotřeba:

0,3–0,8 kg/m2

Balení (kg): 5 kg (3,75 kg+1,25 kg)

PU COLOR
Barevné pigmenty v tubě
Popis: Barevné pigmenty v tubě, které slouží k obarvení výrobků UNIXIN SAMONIVELACE PU4174, UNIXIN
POLYURETANOVÝ NÁTĚR PU4170 či obdobných materiálů na bázi polyuretanu na požadovaný odstín.

Spotřeba:

1 tuba/5 kg PU 4170, 1 tuba/15 kg PU 4174, 2–4 tuby/30 kg D3149/20

Balení (g):

předvážená tuba 40 g

UNIXIN ANTISMYK D3149/20
Polyuretanový protismykový nátěr
Popis: Speciální dvousložkový bezrozpouštědlový polyuretanový nátěrový systém, který lze v kombinaci
s vhodným minerálním posypem (bauxit) použít jako protismykovou úpravu povrchů např. rampách,
manipulačních plošinách, schodech apod.

Spotřeba:

1,5–2,5 kg/m2 (dle povrchu podkladu)

Balení (kg): 31

STACHEMA CZ s.r.o.
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Polyuretanové povrchy

DEKORATIVNÍ POVRCHY

ANTISMYK
Doporučený aplikační postup
bauxitový zásyp či písek (dle výsledného využití)
Unixin Antismyk D3149/20
Unixin Primer E4568 nebo Unixin Primer PU3922
soudržný podklad (asfalt - bez primeru, beton - s primerem)

POUŽÍT INFO K MINIKATALOGU VDZ

SAMONIVELACE
Doporučený aplikační postup

Unixin Samonivelace PU4174
Unixin Primer E4568 + zásyp jemným pískem
soudržný podklad (asfalt, beton)

UNIXIN PRIMER E4568
Dvousložkový epoxidový primer
Popis: Dvousložkový epoxidový primer s vysokým obsahem účinné složky určený pro přípravu podkladu
(beton, dřevo, asfalt) pod polyuretanové systémy. Nenarušuje podklady citlivé na organická rozpouštědla.
Slouží též k uzavření podkladu před vlhkostí.

Spotřeba:

1 l/4–8 m2

Balení (kg): 10 kg (6,89 kg + 3,11 kg)

UNIXIN UV NÁTĚR PU4668
Dvousložkový samonivelační nátěr
Popis: Dvousložkový samonivelační nátěr určený pro zvýšení odolnosti ﬁnálních povrchů PU systémů
(např. Chodník v Prášku – Unixin Grip Bezpečný povrch) vůči UV záření a mechanickému opotřebení.

Spotřeba:

0,5–1 kg/m2

Balení (kg): 1; 10
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Kamenné koberce

DEKORATIVNÍ POVRCHY

NaturOut
Kamenný koberec do exteriéru
Popis: Voděpropustný a paropropustný systém určený k povrchové úpravě soudržných exteriérových
ploch. Kamenný koberec má vysokou estetickou hodnotu, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Systém
NaturOut se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Má protiskluzné vlastnosti. Pro
přípravu podkladu se použije NaturOut penetrace SET nebo NaturOut penetrace SET nesavý. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (balkóny, ploché střechy atd.), se před pokládkou
používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.

Spotřeba:

při tloušťce vrstvy 12–15 mm: 21 kg/m2

12-24 h.

Balení (kg): 1 pytel kameniva (20 kg), 1 kg NaturOut pojivo SET
10 pytlů kameniva (200 kg), 10 kg NaturOut pojivo SET
70 pytlů kameniva (1400 kg), 71,5 kg NaturOut pojivo SET

NaturOut penetrace SET
Paropropustná penetrace pro kamenné koberce do exteriéru
Popis: Systémová paropropustná penetrace ochrání podklad, zvyšuje přídržnost kamenného koberce
a prodlužuje životnost celého systému NaturOut. Penetrace zabraňuje vsakování vody do podkladu, umožňuje únik vodních par z podkladu a chrání podklad proti degradaci vlivem vlhkosti. Zpevňuje podklad, kotví
mikroprach a je možné ji aplikovat i na zavlhlý podklad. Lze použít na veškeré savé únosné podklady.

Spotřeba:

dle nasákavosti podkladu cca 300 g/m2

Balení (kg): 1,73; 5 a 10 kg

NaturIn
Kamenný koberec do interiéru
Popis: NaturIn je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných interiérových ploch. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, snadnou údržbou a dlouhou životností. NaturIn je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Celý systém se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Kamenný
koberec NaturIn má výbornou mechanickou odolnost a přídržnost k podkladu. Pro přípravu podkladu se
použije NaturIn penetrace SET. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (v koupelnách, sprchových koutech atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.

Spotřeba:

18 kg/1 m2

Balení (kg): 1 pytel kameniva (17 kg), 1 kg NaturIn pojivo SET
10 pytlů kameniva (170 kg), 10 kg NaturIn pojivo SET
70 pytlů kameniva (1190 kg), 71,5 kg NaturIn pojivo SET

STACHEMA CZ s.r.o.
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Kamenné koberce

DEKORATIVNÍ POVRCHY

NaturIn penetrace SET
Penetrace pod kamenné koberce do interiéru
Popis: Systémová dvousložková penetrace na bázi bezrozpouštědlového epoxidu zpevňuje podklad, kotví
mikroprach, uzavírá nasákavý podklad. Zvyšuje přídržnost kamenného koberce k podkladu a prodlužuje
životnost celého souvrství. Penetrace zabraňuje vsakování vlhkosti do savého podkladu a lze ji použít na
veškeré savé únosné podklady vhodné pro pokládku systému NaturIn.

Spotřeba:

dle nasákavosti podkladu cca 300 g/m2

Balení (kg): 1 a 5 kg

NaturOut penetrace SET nesavý
Penetrace pod kamenné koberce do exteriéru i interiéru na nesavé podklady
Popis: Speciální spojovací můstek zajišťující správnou adhezi kamenného koberce k veškerým únosným
nesavým podkladům. Penetrace kotví mikroprach, prodlužuje životnost celého souvrství, zabezpečuje
snadné nanášení kamenného koberce na hladké nesavé podklady (kámen, glazovaná keramika, teraco
atd.).

Spotřeba:

180-200 g/m2

Balení (kg): 2 kg (1 kg penetrace + 1 kg jemného písku)

NaturWall
Kamenný koberec na stěny a stropy
Popis: Systém NaturWall je vhodný k povrchové úpravě soudržných svislých stěn a stropů, u kterých je
požadována dlouhá životnost, snadná údržba, odolnost vůči obrusu a oděru a vysoká estetická hodnota.
Celý systém NaturWall se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. NaturWall má
vysokou přídržnost ke všem savým i nesavým stavebním materiálům, včetně skla. Pro úpravu povrchu
před aplikací se používá spojovací můstek NaturWall penetrace SET. Pro podklady, které je nutno chránit
před vsakováním vlhkosti (stěny v koupenách, sprchových koutech), se před aplikací používá stěrková
hydroizolace SANAFLEX WPM Duo, následně pak NaturWall penetrace SET. Kamenný koberec NaturWall
je snadno zpracovatelný a aplikovatelný.

Spotřeba:

při tloušťce vrstvy 5-10 mm: 12 kg/m2

Balení (kg): 12,8 kg (předmíchaný set s kamenivem)

NaturWall penetrace SET
Spojovací můstek pod kamenné koberce na stěny a stropy
Popis: Speciální spojovací můstek nezbytný pro správnou přídržnost kamenných koberců NaturWall na
stěny a stropy. Penetraci lze použít na veškeré savé i nesavé únosné podklady vhodné pro aplikaci NaturWall systému. Zpevňuje podklad, kotví mikroprach a uzavírá nasákavý podklad, není možné ji aplikovat
na vlhký podklad.

Spotřeba:

dle hrubosti podkladu cca 550 g/m2

Balení (kg): 0,55; 5,5 a 27,5 kg
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Kamenné koberce

DEKORATIVNÍ POVRCHY

NaturPox SET
Set pro spárování venkovních dlažeb z kamene, betonu, zámkové dlažby
Popis: Speciální materiál pro spárování venkovních dlažeb již od 5 mm šířky a 30 mm hloubky, zpevnění
dlážděné plochy a zamezení prorůstání plevele či růstu mechu ve spárách. Díky pevnému vyplnění spár se
dlážděná plocha zaﬁxuje a sníží se riziko vzniku vyjetých kolejí. NaturPox SET chrání povrch dlažby proti
vsakování vody a prodlouží tak životnost celé dlážděné plochy. U starších dlažeb obnovuje zašlé barvy
a zpevňuje povrch dlážděného materiálu. U nových dlažeb NaturPox SET přirozeně zvýrazní povrchovou
barevnost. Dlažbu je možné kdykoli rozebrat, opravit a opět zaspárovat.

Spotřeba:

viz rozpočtová tabulka

Balení (kg): 5,5; 11 a 27 kg

NaturPox SET - Wall
Set pro spárování svislých obkladů
Popis: Speciální materiál pro rychlé, čisté a precizní spárování starých i nových spár ve zdech, pro spárování obkladů z umělého i přírodního kamene, lícových cihel a pásků a to již od 5 mm šířky a 10 mm hloubky. NaturPox SET - Wall zpevní a vyplní veškeré spáry ve stěnách v interiéru i exteriéru. Spárovací hmota
nezanechává na spárované ploše cementové mapy a podobné nežádoucí znečištění.

Spotřeba:

viz rozpočtová tabulka

Balení (kg): 5,5; 11 a 27 kg

STACHEMA CZ s.r.o.
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LEPIDLA
A
PRYSKYŘICE
umění spojovat

Upozornění: Používejte lepidla a pryskyřice bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Podlahářská lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

UNIXIN C50
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé
zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek,
lišty, sokly. OD: 4–6 hod., DZ: 5–10 min.

Spotřeba:

200 – 400 ml/m2

Balení (l):

1; 5; 10; 15; 25

1l - 155,- Kč

UNIXIN S4
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Unikátní kaučukové kontaktní jednostranné lepidlo, osvědčené hlavně na koberce, trvale lepivé,
neobsahuje toluen ani cyklohexan. Výborná adheze na PE folie a polyoleﬁnické krytiny.
OD: min 4 hod., DZ: cca 7–12 min.
Spotřeba:

150 – 300 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 5; 10; 15; 25

1l - 153,- Kč

10l - 1250,- Kč

ČESKÝ PREN E55
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé
zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek,
lišty, sokly. OD: cca 30 min., DZ: cca 5–10 min.

Spotřeba:

200 – 400 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 5; 10; 25

1l - 155,- Kč

5l - 710,- Kč

10l - 1180,- Kč

ČESKÝ PREN E25 Extrém
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo pro mechanicky a teplotně namáhané spoje s malým obsahem
toluenu (jen pro profesionální uživatele). OD: cca 20 min., DZ: cca 5–10 min.

Spotřeba:

200 – 300 ml/m2

Balení (l):

0,25 se štětečkem ve víčku; 0,5; 1; 5
10; 15; 25 kanystr a 10; 25 plechovka

1l - 169,- Kč
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5l - 730,- Kč

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba

10l - 1360,- Kč

STACHEMA CZ s.r.o.

Disperzní lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

ČESKÝ PREN AQUA
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo bez rozpouštědel, lepí všechny měkké krytiny zejména na savé,
ale i nesavé podklady (beton, OSB, stará dlažba), vhodné pro lepení kobercových lišt.
OD: cca 30 min., DZ: cca 10–15 min.
Spotřeba:

cca 150 g/m2

Balení (kg): 0,25; 0,50; 1; 5;10

UNIXIN A120
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Fixační trvale lepivé lepidlo pro PVC a koberce. Po nalepení lze kdykoliv krytinu bez roztrhání a poškození sejmout. Snadná práce, malá spotřeba lepidla – nános válečkem. Lepený spoj nepodléhá stárnutí.
OD: cca 50 min., DZ: cca 5–20 min.
Spotřeba:

150 – 200 g/m2

Balení (kg): 5; 18

UNIXIN A131
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní disperzní lepidlo pro koberce a PVC na savé i nesavé podklady (tj. včetně dlažby nebo
starého PVC či linolea). Bez efektu tahání vlasu. OD: cca 30 min.

Spotřeba:

koberce (stěrka B1 až B2): 250–400 g/m2
ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2): 120–250 g/m2

Balení (kg): 6; 22

UNIXIN A141
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanášení. Lepení všech krytin z PVC (pásy,
dílce), CV krytin, koberců na savé i nesavé podklady vč. starých plastových krytin. Vhodné pro aplikaci na
podlahové topení. OD: do 30 min.
Spotřeba:

koberce (stěrka B1 až B2): 250–400 g/m2
ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2): 120–250 g/m2

Balení (kg): 6; 22

UNIXIN A143 Vinyl
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní lepidlo s obsahem vyztužujících vláken pro jednostranné oboustranné nanášení. Slouží
zejména k lepení vinylových pásů na savé podklady. OD: do 30 min.

Spotřeba:

(stěrka A1 až A2): 120–250 g/m2

Balení (kg): 6; 22

STACHEMA CZ s.r.o.

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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Parketářská lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

UNIXIN V210
Disperzní lepidlo pro pokládku parket
Popis: Lepidlo pro lepení dubových parket na savé podklady. Vhodné pro lepení na podlahové topení. Nízké
náklady, trvalá houževnatost spoje (nepraská, parkety nevržou).
OD: max 5 min.

Spotřeba:

1–1,2 kg/m2

Balení (kg): 6; 22

UNIXIN PU3544
Polyuretanové lepidlo pro pokládku parket
Popis: Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro vnitřní nebo venkovní lepení. Parkety, sportovní povrchy
– hřiště, OSB desky… Co přilepí, už nikdy nepovolí.

Spotřeba:

0,8–1,2 kg/m2

Balení (kg): 10+2; 21+4

UNIXIN P231
Polyuretanové lepidlo pro pokládku parket
Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a lihu pro lepení všech druhů dřevěných
parket včetně exotického dřeva na savé a nesavé podklady, lepení umělých trávníků, dřevěných schodů,
parapetů a keramických obkladů. Trvalý houževnatý a vodě odolný spoj.
OD: 30 min. a více.

Spotřeba:

(stěrka B): 800–1200 g/m2

Balení (kg): 15 kg (3× 5 kg plastový vak)

UNIXIN L200
Lihové lepidlo pro pokládku parket
Popis: Tradiční lihové lepidlo pro lepení dřevěných parket všech typů (lamely, vlysy s tloušťkou i pod
22 mm, mozaikové parkety) na savé podklady (např. beton, stěrkové a samonivelační vyrovnávací hmoty,
anhydrit, dřevo). Vhodné pro lepení na podlahové topení.
OD: 5–10 min.

Spotřeba:

700–1200 g/m2

Balení (kg): 6; 18
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Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba

STACHEMA CZ s.r.o.

Lepidla pro čalouníky a obuvníky

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

UNILEP SPRAY H11
Čalounické lepidlo
Popis: Tradiční stříkatelné lepidlo s velmi dobrou lepivostí a dlouhou otevřenou dobou, vhodné pro ekonomické lepení levnějšího nábytku. OD: min. 15 min, DZ: od 10 s
Spotřeba:

150–300 ml/m2 (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21

1l - 162,- Kč

10l - 1220,- Kč

UNILEP SPRAY H33
Čalounické lepidlo
Popis: Stříkatelné kontaktní lepidlo pro výrobu a opravy čalounění, rychlý nástup pevnosti, kratší otevřená
doba. Dlouhá životnost lepeného spoje. Nevhodné pro lepení PVC koženky. OD: 3–5 min, DZ: od 5 s
Spotřeba:

120–250 ml/m2 (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21

10l - 1360,- Kč

UNILEP SPRAY H35
Čalounické lepidlo
Popis: Stříkatelné, rozpouštědlové čalounické lepidlo s vyšší počáteční pevností a dlouhou otevřenou
dobou, vhodné pro výrobu matrací a čalouněného nábytku. Dlouhá životnost lepeného spoje. Nevhodné
pro lepení PVC koženky. OD: min. 8 min, DZ: od 5 s
Spotřeba:

120–250 ml/m2

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21

UNILEP SPRAY H24
Lepidlo na autočalounění a koženku (s LEABONDEM SBS)
Popis: Speciální stříkatelné kontaktní lepidlo pro lepení autočalounění a pro lepení koženky a kůže.
Vysoká teplotní odolnost a mechanická pevnost, dobrá adheze na pěny, dřevo, kovy a mnoho plastů vč. PE
sedáků. Tryska stříkací pistole min. 2 mm. Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní
prodej). OD: max. 20 min, DZ: 10 s - 3 min
Spotřeba:

150–300 ml/m2 (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21

UNILEP SPRAY N2
Lepidlo s nehořlavými rozpouštědly
Popis: Stříkatelné kontaktní lepidlo, jehož rozpouštědla jsou nehořlavá – vhodné pro pružinové matrace
a pro čalouněné výrobky. Výborná lepivost, delší otevřená doba. Výrobek není určen pro prodej široké
veřejnosti (maloobchodní prodej) OD: min. 10 min, DZ: od 5 s
Spotřeba:

120–280 ml/m2 (oboustranný nános)

Balení (kg): 1,2; 12; 30

STACHEMA CZ s.r.o.

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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Lepidla pro čalouníky a obuvníky
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AKRYLEP 636
Čalounické disperzní lepidlo
Popis: Latexové lepidlo z přírodního kaučuku pro plošné lepení pěn mezi sebou nebo s kůží či textiliemi.
Vysoká měkkost spoje. Akrylep 636 je zdravotně a ekologicky nezávadný a nehořlavý.

Spotřeba:

150–350 g/m2

Balení (kg): 0,5; 1

AKRYLEP 427
Čalounické disperzní lepidlo (s aktivátorem LEABOND 2KB)
Popis: Dvoukomponentní čalounické stříkatelné lepidlo s vynikající lepivostí a teplotní odolností. Lepí
matrace, vč. pružinových, čalouněný nábytek, koženku a autočalounění; dále lepí pěnové a textilní materiály na plasty (PP, ABS apod.) Teplotní odolnost spoje: -40 °C až +100 °C. OD: do 6 min

Spotřeba:

60–120 g/m2 (oboustranný nános vč. LEABOND 2KB)

Balení (kg): 25; 120; 1000

LEABOND 2KB
Aktivátor
Popis: Moderní aktivátor pro lepidlo Akrylep 427, slouží k rychlému kontaktnímu lepení. Zlepšuje mechanicko/pevnostní vlastnosti spoje. Nutno aplikovat technologií sdruženého nástřiku, nikoliv prostým
smíšením aktivátor + lepidlo. STACHEMA CZ s.r.o. zajišťuje i kompletní stříkací technologii.

Ředění:

1:5–1:10 (LEABOND 2KB: AKRYLEP 427)

Balení (kg): 5; 25; 130

LEABOND SBS
Tužidlo
Popis: Tužidlo do rozpouštědlových lepidel. Zapříčiňuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti
lepeného spoje, jeho vodovzdornosti a zvýšení přilnavosti k podkladu. Doporučen zejména pro použití
s lepidly UNILEP D418, UNILEP RS1, ČESKÝ PREN E55, ČESKÝ PREN E25 Extrém, UNILEP SPRAY H24.
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Ředění:

1 : 20 (LEABOND SBS: lepidlo)

Balení (l):

0,25; 1; 10

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba

STACHEMA CZ s.r.o.

Lepidla a barvy pro obuvníky

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

ROBINOL CE
Kaučukové stěrkové lepidlo
Popis: Tradiční a legendární kaučukové stěrkové lepidlo pro lepení pěn, kůže, pryže apod. Nepřekonatelná
měkkost a trvanlivost spoje. Ekonomicky zajímavé lepidlo pro pomocné lepení. DZ: 6–12 min

Spotřeba:

0,15–0,30 l/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10; 25

1l - 115,- Kč

10l - 880,- Kč

UNILEP RS1
Univerzální lepidlo
Popis: Univerzální kontaktní lepidlo pro obuvnictví, nábytkářství (postforming, dýhování). Lepí pryž, kůži,
dřevo, PUR pěny (Molitan®), melaminové fólie (Umakart®), papír, textil, kovy, sklo. Lze použít i jako dvousložkové lepidlo (s LEABOND SBS) – dosažení lepší tepelné a chemické odolnosti a vyšší pevnosti spoje.
Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej). DZ: cca 10–20 min, OD: 30 min

Spotřeba:

0,15–0,30 l/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10; 25

1l - 156,- Kč

UNILEP D418
Obuvnické lepidlo
Popis: Unilep D418 se používá v obuvnictví (lepení PVC, kůže, koženky, pryže, TPU). Dále pro lepení
čalounění, autočalounění, lepení a opravy gumotextilií a výrobků z měkčeného PVC). Lepí rovněž polyestery, plexisklo, polyuretanové pěny apod. Spoj odolává teplotám od –30 °C do +80 °C a je odolný vůči
změkčovadlům. Poznámka: savé materiály mohou potřebovat 2–3 nánosy lepidla. DZ: 3–5 min, OD: 5–8 min

Spotřeba:

0,15–0,30 l/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10; 25

BLESKOVÁ BARVA
Obuvnická barva hnědá a černá
Popis: Blesková barva je vhodná k přebarvování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vyniká sametovým leskem a rychlým zasycháním. Jediným výrobcem šelakových barev na kůži v České republice
je STACHEMA CZ, s.r.o.

Balení (l):

HNĚDÁ 1; ČERNÁ 1; 0,25 l se štětečkem ve víčku

1l - 122,-Kč

STACHEMA CZ s.r.o.

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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Lepidla pro truhláře

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

VINALEP 823 D2
Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Univerzální, středně rychle vytvrzující disperze D2 pro plošné, podélné i montážní lepení dřeva,
zejména měkkého. Výsledný spoj je průhledný, čirý a tvrdý. Odolává občasné zvýšené vlhkosti nebo občasnému a krátkodobému působení tekoucí vody. OD: 3–7 min

Spotřeba:

cca 130–200 g/m2

Balení (kg): 0,25; 0,5; 1; 5; 17; 120; 1000

VINALEP 830
Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Vysoce kvalitní a široce použitelná disperze D3 pro lepení měkkého a tvrdého dřeva při výrobě
nábytku a polotovarů, vč. použití ve vlhkém prostředí (kuchyně, koupelny, zahradní nábytek). Ve směsi
s tužidlem Leabond WBN je dosaženo odolnosti D4. OD: 3–7 min
Spotřeba:

cca 130–200 g/m2

Balení (kg): 1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000

1l-101,- Kč

VINALEP 836 D3
Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Disperze D3 pro lepení měkkého a tvrdého dřeva při výrobě nábytku a polotovarů, vč. použití ve vlhkém
prostředí (kuchyně, koupelny, zahradní nábytek). Ve směsi s tužidlem Leabond WBN je dosaženo odolnosti D4.
OD: 3–7 min
Ředění:

cca 130–200 g/m2

Balení (kg): 0,25; 0,5; 1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000

VINALEP 840 D4-D
Disperzní lepidlo na dřevo
Popis: Disperzní 1K lepidlo kategorie D4 (dle EN204/D4) vhodné pro lepení vrstvených parket z různých
druhů dřev, lakovaného dřeva na nelakované, dřeva na překližku, laminátů, dřevotřísky, MDF apod. Vhodné pro VF lisy a lisování za tepla i za studena. OD: cca 5 min
Ředění:

cca 120–200 g/m2

Balení (kg): 0,25; 0,5; 1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000

LEABOND WBN
Tužidlo
Popis: Síťující přísada (tvrdidlo) do disperzních lepidel na bázi polyuretanů, akrylátů a polyvinylacetátu.
Po vyschnutí způsobuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje i jeho vodovzdornosti. Doporučuje se zejména použití s lepidly Vinalep 830, Vinalep 836 a s některými lepidly Akrylep.
OD: 3–7 min
Mísení:

1 : 25–1:17

Balení (kg): 1; 10; 60
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Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba

STACHEMA CZ s.r.o.

Polyuretanová lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

VINALEP PUR BOND D4 Express
Polyuretanové lepidlo
Popis: Rychle vytvrzující tixotropní lepidlo kategorie D4 pro konstrukční lepení dřeva. Dále lepí většinu
stavebních materiálů, kovy, keramiku, izolační materiály (PS, sklovláknité materiály) a některé druhy
plastů (PTFE, PP, PE). Je vhodné i pro vysoce namáhané spoje. Odolává změkčovadlům.
OD: 3–7 min
Spotřeba:

100–200 g/m2

Balení (ml): kartuše 310

VINALEP PUR BOND D4
Polyuretanové lepidlo
Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo medovité konzistence a barvy, odolnost spoje D4, manipulační
pevnost za 50 minut. Lepí jakékoliv dřevo, vč. lakovaného, dále kovy, některé plasty, sklo, minerální hmoty.
OD: 20 min

Spotřeba:

100–200 g/m2

Balení (kg): 0,25; 0,5; 1; 5; 220

Rozpouštědlová lepidla

UNILEP LA
Transparentní univerzální lepidlo
Popis: Lepení dřeva a výrobků ze dřeva a spojování s jinými materiály (kůže, textil, papír, sklo, keramika
a některé plasty). Vhodné pro modeláře. Lepený spoj dobře odolává povětrnosti a vodě.
DZ: 3-6 min
Spotřeba:

200–400 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 10; 25

1l - 215,-Kč

ČESKÝ PREN E25 Extrém
Rozpouštědlové lepidlo

1l - 169,- Kč 5l - 730,- Kč 10l - 1360,- Kč

Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo pro mechanicky a teplotně namáhané spoje, vhodné pro spojování
dřeva s jinými materiály, jako např. koženka, pryž, kovy.
OD: 20 minut, DZ: cca 5–10 min
Spotřeba:

200–300 ml/m2

Balení (l):

0,25 se štětečkem ve víčku; 0,5; 1; 5
10; 15; 25

ČESKÝ PREN E55
Rozpouštědlové lepidlo 1l - 155,- Kč 5l - 710,- Kč 10l - 1180,- Kč
Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé
zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek,
lišty, sokly. DZ: cca 5–10 min, OD: cca 4–6 h

STACHEMA CZ s.r.o.

Spotřeba:

200–400 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 5; 10; 15; 25

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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Rozpouštědlová lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

UNILEP RS1

1l - 156,- Kč

Rozpouštědlové lepidlo
Popis: Tradiční chloroprenové kontaktní lepidlo s nízkým obsahem toluenu pro profesionální práci
– dýhování zakřivených ploch, ruční lepení hran, spojování dřeva s jinými materiály (pěny, kovy, pryž, kůže,
koženka). OD: 50 minut, DZ: cca 5–20 min
Spotřeba:

200–300 ml/m2

Balení (l):

0,5; 1; 5; 10; 15; 25 kanystr

UNILEP SPRAY PROFI Forte ks - 259,- Kč
Rozpouštědlové lepidlo
Popis: Univerzální kontaktní lepidlo ve spreji – vhodné pro univerzální použití i pro opravy hran nábytku.
Lepí také textilie, pěnové hmoty, dřevo, papír, plasty, fólie apod. Teplotní odolnost cca 80 °C. Tryska umožňuje volit dávkování lepidla při nástřiku. DZ: od 5 s
Balení (ml): spray 400

Lepení papíru

VINALEP 900
Základní lepidlo na papír a karton
Popis: Používá se pro výrobu vrstvených materiálů, složených z kartonu, papíru, případně textilií nebo usně.
Lepený spoj je trvale pružný a odolný proti vodě.
OD: 2–20 min
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení (kg): 18; 120; 1000

VINALEP 910
Lepidlo na papír
Popis: Slepování papíru nebo kartonu a povrchově upraveného, savého papíru (lakovaný nebo laminovaný). Vhodné k lepení billboardů. Výroba vrstvených materiálů na bázi dřeva, dřevovláknitých materiálů,
lepenky, textilií apod. Lepený spoj je trvale pružný a odolný proti vodě. OD: 2–10 min
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení (kg): 18; 120; 1000

VINALEP 992
Lepidlo na papír
Popis: Používá se pro spojování povrchově upraveného papíru (lak, laminovací folie) s neupraveným papírem nebo lepenkou a dále pro vlepování plastových okének (PET, PVC) do obalů, jako jsou papírové obálky,
tašky nebo krabice. OD: cca 15 min
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení (kg): 17; 120; 1000
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Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba

STACHEMA CZ s.r.o.

Tavná lepidla

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

UNIMELT 710
Tavné tyčinky
Popis: Profesionální tavné tyčinky vhodné pro kartonáž, ale také mnohé plasty (včetně obtížně lepitelných)
a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. OD: 30–40 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

1 kg; 10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

UNIMELT 711
Tavné tyčinky
Popis: Profesionální tavné tyčinky nažloutlé barvy s kratší otevřenou dobou vhodné pro kartonáž, některé
plasty a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. OD: 8–12 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

1 kg; 10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

UNIMELT 712
Tavné tyčinky
Popis: UNIMELT 712 se používá zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů.
Vhodné i pro aranžérské práce. OD: 40–60 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

UNIMELT 716
Tavné tyčinky
Popis: Tavné tyčinky UNIMELT 716 se používají velkou většinu profesionálních aplikací, jako např. lepení
kartonu, dřeva, kovů a některých plastů vč. obtížně lepitelných. Je vhodné zejména pro aplikace, kde je
požadována rychlá kompletace a manipulace. OD: 10–12 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

Tavné pistole

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

SIMES simHM 12 I
Tavná pistole
Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Integrovaný vypínač ON / OFF se světelným indikátorem, dvě trysky ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole, regulátor dávkování, ergonomická konstrukce
madla „women friendly“. Vhodné pro uzavírání obalů, aranžérské práce, výrobu a opravy hraček, lepení
dřeva, dekoratérské práce, drobné opravy. Testováno pro velkou zátěž (2–3 směnný provoz).
Příkon:

300 W

Tavný výkon:

1 – 1,5 kg/hod.

Pracovní teplota:

140 °C – 230 °C

Hmotnost:

cca 480 g

SIMES simHM 12 P
Tavná pistole
Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Integrovaný vypínač ON / OFF se světelným indikátorem, dvě trysky ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole, regulátor dávkování, ergonomická konstrukce
madla „women friendly“. Vhodné pro uzavírání obalů, aranžérské práce, výrobu a opravy hraček, lepení
dřeva, dekoratérské práce, drobné opravy.

STACHEMA CZ s.r.o.

Příkon:

180 W

Tavný výkon:

45 g/min.

Pracovní teplota:

193 °C

Hmotnost:

cca 470 g

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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ČESKÝ PREN E56

tuba - 57,-Kč 1l - 174,- Kč

Chloroprenové kontaktní lepidlo
Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo bez obsahu toluenu a cyklohexanu pro lepení savých i nesavých
materiálů navzájem. Lepí: PVC podlahoviny, linoleum, koberce, korek, dřevo, textil, gumu.
OD: 50 minut, DZ: cca 5–20 min

Spotřeba:

200–400 ml/m2

Balení:

tuba 130 ml, 0,25 l se štětečkem ve víčku 0,5 l ; 1 l

LEABOND K120 Quick
Sekundové lepidlo
Popis: Profesionální sekundové lepidlo střední viskozity pro plasty (PVC, ABS, PS, Macrolon® a další),
lakované povrchy, pryž, kovy a případně i kůži, dřevo.

Balení (g):

20; 50; 500

BLESKOVÁ BARVA
Hnědá a černá barva na obuv
Popis: Blesková barva je vhodná k přebarvování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vyniká
sametovým leskem a rychlým zasycháním. Jediným výrobcem šelakových barev na kůži v České republice
je STACHEMA CZ.

1l - 122,- Kč
Balení (l):

HNĚDÁ 1; ČERNÁ 1; 0,25 l se štětečkem ve víčku

LEAR OUTDOOR GRIP

ks - 65,- Kč

Lepidlo pro rychlé opravy a lepení
Popis: Speciální lepidlo na polyuretanové bázi vyvinuté pro rychlé lepení a opravy outdoorového vybavení.
Součástí balení je i opravná tkanina cca 10×10 cm.

Balení (g):

tuba 15 g + opravná tkanina

VULKAN CEMENT
Kontaktní lepidlo
Popis: Tradiční kontaktní kaučukové lepidlo. Lepí pryž, textil, kůži, fotograﬁe, podlepuje mapy. Suchý ﬁlm
lepidla je elastický a vodovzdorný.
DZ: 3–5 min

Balení:

›› 144 ‹‹

tuba 15 g; 1 kg

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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UNIMELT 712
Tavné tyčinky
Popis: UNIMELT 712 se používá zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů.
Vhodné i pro aranžérské práce. OD: 40–60 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

UNIMELT 716
Tavné tyčinky
Popis: Tavné tyčinky UNIMELT 716 se používají velkou většinu profesionálních aplikací, jako např. lepení
kartonu, dřeva, kovů a některých plastů vč. obtížně lepitelných. Je vhodné zejména pro aplikace, kde je
požadována rychlá kompletace a manipulace. OD: 10–12 s
Spotřeba:

50–150 g/m2

Balení:

10 kg; 30 cm; ø 11–12 mm

UNIMELT GLITTER, UNIMELT COLOR
Tavné tyčinky
Popis: Tavné tyčinky UNIMELT GLITTER / UNIMELT COLOR pro lepení dekorativních prvků z papíru, lepenky,
skla, textilu, dřeva, plastů. Použití v běžných tavných pistolích.
OD: 8–12 s
Balení:

Blistr 105 g/ 125 g ø 8 mm; ø 12 mm; l: 95 mm

SALKI ESK - 60 w
Tavná pistole
Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Tryska ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole.
Vhodné pro aranžérské práce, opravy hraček, dekoratérské práce a drobné opravy v domácnosti.
Příkon: 70 W, pracovní teplota: 193 ˚C, hmotnost: cca 190 g.

Lepidla pro kutily a domácí dílnu

Lepidla pro stolní tenis

VULKAN CHAMPION First
Lepení potahů pálek stolního tenisu
Popis: Pro první lepení nových potahů pálek stolního tenisu. Určeno pro rychlou hru s tzv. „mokrým lepidlem“. Má výrazný fresh efekt, který přetrvává 2–4 hodiny. Umožňuje snadné sejmutí potahu v případě
požadované výměny nebo přelepení. DZ: 2–4 min

Balení:

250 ml (se štětečkem ve víčku); 1l

VULKAN CHAMPION Repeat
Lepení potahů pálek stolního tenisu
Popis: Pro opakované lepení použitých potahů pálek stolního tenisu. Je určeno pro rychlou hru s tzv.
„mokrým lepidlem“ a má výrazný fresh efekt, který přetrvává 2–4 hodiny. Umožňuje snadné sejmutí potahu
a jeho přelepení. DZ: 2–4 min

Balení:

STACHEMA CZ s.r.o.

250 ml (se štětečkem ve víčku); 1l

Poznámka: DZ – doba zavadnutí, OD – otevřená doba
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LEPIDLA A PRYSKYŘICE

LEAQUID 2
Odstraňovač lepidel a nátěrů
Popis: Profesionální odstraňovač nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel z pracovních pomůcek a strojů. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel ze silně savých nebo porézních ploch.
Nehořlavý.

Balení (l):

1; 5; 10; 25

LEAQUID 5
Odstraňovač lepidel a nátěrů
Popis: Odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel a barev z pracovních pomůcek
a strojů. Vhodný i k odstraňování nezreagovaných polyuretanových lepidel či pěn.
Je zcela mísitelný s vodou a biologicky odbouratelný. Nehořlavý.

Balení (l):

0,5 l mechanický sprej; 1; 10; 25

LEAQUID 9
Odstraňovač lepidel pro truhláře
Popis: Přípravek slouží k čištění plastových (ABS) nábytkových hran. Plní funkci odmašťovadla i odstraňovače zbytkového tavného lepidla naneseného na hranu. Nezanechává šmouhy. Nenarušuje povrch hrany.

Balení (l):

Odstraňovače lepidel a nátěrů

0,25; 1; 10

ředidla

ŘEDIDLO BT
Popis: Pro ředění lepidel Unixin C60, Český Pren E56 a pro čištění použitého nářadí.

Balení (l):

0,25 ; 1 ; 10

ŘEDIDLO RS
Popis: Určeno pro ředění lepidel Unixin C50, Unilep RS1, Český Pren E25, Český Pren E55 Extrém a dalších, chloroprenových, kontaktních lepidel; Ředidlo RS je vhodné i pro čištění použitého nářadí.

1l - 117,- Kč
Balení (l):
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1; 10; 25
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ŘEDIDLO NU
Popis: Určeno pro ředění lepidel řady Unilep Spray N a nehořlavých stříkacích rozpouštědlových lepidel
jiných výrobců a pro čištění použitého pracovního nářadí.

Balení (l):

1; 10 ; 25

ŘEDIDLO LA
Popis: Určeno pro ředění lepidel Unilep LA, Lear Transparentní, Bleskových barev a pro čištění použitého
nářadí.

1l - 99,-Kč
Balení (l):

1; 10

ŘEDIDLO UNILEP
Popis: Určeno pro ředění vybraných lepidel Unilep Spray Hxx, lepidel Vulkan Cement a Vulkan Champion
a pro čištění použitého nářadí.
Balení (l):

1; 10 ; 25

1l - 115,- Kč

ŘEDIDLO ROBINOL
Popis: Určeno pro ředění lepidel Robinol CE, Unixin S4 a pro čištění použitého pracovního nářadí.
Balení (l):

1; 10 ; 25

1l - 112,- Kč

Tmely, pryskyřice a lepidla

tmely

EPROSIN KE 1
Dvousložkový epoxidový tmel k zalévání v elektrotechnice
Popis: Eprosin je určen k zalévání v elektrotechnice (zalévání kabelových spojů a koncovek, integrovaných
obvodů, vinutí) nebo k odlévání modelů, k zalévání vinutí elektromotorů a cívek transformátorů. Tmel má
elektroizolační vlastnosti.

Spotřeba:

5 kg/m2 při výšce vrstvy 1 cm

Balení (kg): Set 1; set 10

STACHEMA CZ s.r.o.
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EPROSIN T 02, T 02 licí
Dvousložková epoxidová plastmalta
Popis: Eprosin T 02 se používá jako plastmalta ve stavebnictví, pro opravu betonových ploch a vozovek,
zdiva, chodníků, výtluků, schodišť, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým
namáháním. Má pětkrát vyšší pevnost v tlaku než běžný beton. Eprosin T 02 licí má speciálně upravenou
(ztekucenou) konzistenci pro lití do menších otvorů, zalévání a podlévání ložisek, apod. Varianta zimní je
kombinace Eprosinu T 02 nebo T 02 licí s tvrdidlem do nižších teplot (AN 2609). Tmel ani natužená směs
před aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba

17–26 kg/m2 při výšce vrstvy 1 cm

Balení (kg): 13 kg, set 13,4 (v setu s Tvrdidlem P 11)

EPROSIN T 30
Dvousložkový epoxidový tmel
Popis: K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů,
betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevovláknitých desek, v modelářství apod.
Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.
Spotřeba

8,5 kg/m2 při výšce vrstvy 5 mm

Balení (kg): Set 415 g, set 930 g (v setu s Tvrdidlem P 11), 10 kg

Eprosin Z 40
Dvousložkový epoxidový tmel
Popis: K odlévání modelů, elektrických obvodů zhotovování strojírenských součástí, vík, šneků. K opravám
prasklin a menších defektů v minerálních podkladech (betony). Pro odlévání modelů zejména do kovových,
silikonových, sádrových a jiných forem s výjimkou dřevěných. U dřevěných forem hrozí riziko vsáknutí
natužené směsi do materiálu formy a vzniku nežádoucích defektů v odlitku. Tmel ani natužená směs před
aplikací nesmí být zřeďován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba

15 kg/m2 při výšce vrstvy 1 cm

Balení (kg): Set 1,24 kg (v setu s Tvrdidlem T 0503; Set 1,19 kg (v setu s Tvrdidlem AN 2609; 10 kg

Tilepox
Dvousložková epoxidová spárovací hmota pro spáry šířky 3–15 mm.
Lepidlo pro keramické obkladové prvky, umělý a přírodní kámen.
Popis: Spárovací hmota s vynikající odolností proti chemickému a mechanickému namáhání a výbornou
čistitelností (povrch se nezanáší nečistotami jako u cementových spárovacích hmot). Spáry jsou odolné
vůči UV záření a chemickým a atmosférickým vlivům a dlouhodobému působení bazénové vody. Vytvrzenou
spárovací hmotu lze dlouhodobě vystavit působení teplot v rozmezí - 40 °C až + 95 °C. Nejvíce vhodné pro
sprchové kouty, WC, prádelny, kuchyňské plochy (tj.prostory s nejvyšším provozním zatížením).Chemicky
odolné spárování průmyslových podlah a obkladů (autoservisy, strojírenské výroby, elektrotechnický
průmysl, papírny). Hygienicky nezávadné spárování podlah a obkladů (nemocnice, mlékárny, pivovary,
masokombináty). Vodotěsné a chemicky odolné spárování bazénů (i bazénů se slanou či termální
vodou). Spárování obkladů nádrží s pitnou vodou (vodárny, vodojemy, úpravny, zásobníky). Spárování
a lepení keramických dlažeb a obkladů na pracovních stolech v laboratořích a na kuchyňských pracovních
plochách.

Spotřeba

0,4 – 2 kg/m2 v závislosti na šířce spáry a velikosti dlaždic

Balení (kg): Set 5 kg; set 10 kg
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FLEXEPOX
Dvousložkový epoxidový pružný tmel
Popis: Dvousložkový epoxidový tmel, který vyniká svou pružností a houževnatostí. Používá se při aplikacích
vyžadujících úplnou nebo částečnou pružnost vytvrzené kompozice, jako mechanicky odolná a pružná
vrstva nákladových prostor automobilů, pružné překlenovací vrstvy na trhliny v betonu, jako vodoodpudivá
podkladní vrstva pod dlažbu, jako výroba pružných forem pro keramické kachle, výplně dilatačních spár
a pružné zálivky kovových prvků do betonu. Tmel lze probarvovat pigmentovými pastami Eprotint.
Spotřeba:

6–7 kg/m2 při výšce vrstvy 5 mm (tmelení)

Balení (kg): Set 1; set 10

HEFFED (studený kov)
Dvousložkový tmel na kovy a nekovy
Popis: Dvousložkový epoxidový tmel - studený kov - určený k tmelení a lepení kovových a nekovových
materiálů, dále pro opravy autokaroserií, pro výrobu vzorků, prototypů i nových funkčních součástí.
Lepený spoj po vytvrzení nekoroduje, zachovává si svoji pevnost. Vytvrzený tmel slouží jako náhrada kovu,
lze brousit, vrtat a opracovávat jako tradiční kov.
Spotřeba:

1,8–2,0 kg/m2 při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 0,425; set 8,6

FixMetal (tekutý kov)
Ferro, Ferro tixo, Ferro tixo černý, Alu tixo
Popis: Dvousložkový polyesterový tmel – tekutý kov – vhodný pro opravy kovových výrobků (např. odlitků
z litiny). Optimální je zejména pro opravy děr, výtluků a drobnějších defektů vzniklých při výrobě nebo
zpracování ocelových (litinových) výrobků. Tmel je vhodný pro opravu menších až středních defektů.
Není vhodný k plošnému tmelení. Vytvrzený tmel slouží jako náhrada kovu, lze brousit, vrtat a opracovávat
jako tradiční kov. Vytvrzená kompozice má zvýšenou teplotní odolnost, produkt je vhodný jako tmel pod
práškové povlaky, krátkodobě odolá teplotě až 200 °C. Varianty: Alu, Ferro, Ferro tixo (nestékavý), Ferro
tixo černý.
Spotřeba:

9–10 kg/m2 při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 0,200; set 1

Tmely, pryskyřice a lepidla

epoxidová lepidla

GLUEPOX RAPID F
Rychlé nestékavé univerzální epoxidové lepidlo
Popis: Dvousložkové epoxidové nestékavé lepidlo, které se vyznačuje vysokou rychlostí vytvrzování.
Lze použít jako lepidlo i tmel. Používá se pro lepení a tmelení široké škály substrátů, např. kovů, dřeva,
betonu, přírodního a umělého kamene a keramiky. Po vytvrzení se lepený spoj vyznačuje vysokou tažností
a houževnatostí. Lze probarvovat pigmentovými pastami Eprotint.
Spotřeba:

1 kg/m2 při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 1,45; set 10

UNILEX NEW
Rychlé univerzální lepidlo
Popis: Dvousložkové rychlé univerzální lepidlo, které se používá pro lepení a tmelení oceli, barevných
kovů, kameniny, betonu, dřeva, skla, pryže, polystyrenu, neměkčeného polyvinylchloridu, lineárních
polyesterů, polyamidů. Není určen k lepení polyetylénu a polypropylénu.
Balení (g):

STACHEMA CZ s.r.o.

Set 70
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POLYESTER MTB (předurychlený)
Rychlé nestékavé univerzální epoxidové lepidlo
Popis: Předurychlená polyesterová pryskyřice k zalévání kabelových spojů a koncovek, integrovaných
obvodů, vinutí, k výrobě předmětů z technického laminátu, jako např. lodí, nádrží atd. Vytvrzovací vlastnosti
pryskyřice umožňují výrobu laminátu o tloušťce 2–10 mm. Není vhodná na polystyren. Lze probarvovat
pastami Eprotint.
Balení (kg): Set 0,510; set 1,02; set 10,2 (v setu s Iniciátorem)

POLYESTER 109
Popis: Polyesterová pryskyřice k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např.
lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů) a k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého
kamene. Není vhodný na polystyren. Lze probarvovat pastami Eprotint.
Balení (kg): Set 0,520; set 1,04; set 10,4

LAMINOVACÍ SOUPRAVA MTB
Popis: Laminovací souprava je určena k opravám laminátových předmětů, lodí, sportovních potřeb,
kapotáží, autodílů apod Laminovací souprava obsahuje polyesterovou pryskyřici MTB, iniciátor, skelnou
tkaninu, brusný papír a míchadlo.
Balení (g):

Tmely, pryskyřice a lepidla

Souprava 510 g

epoxidové pryskyřice

CHS EPOXY 324 (EPOXY 1200)
Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice
Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k lepení kovu, skla, keramiky, porcelánu, eternitu, polystyrenu,
výrobku ze syntetických pryskyřic a jiných materiálů. Dále k přípravě stěrkových hmot a tmelů. Použití
kovového prášku jako plniva způsobuje vodivost kompozice. Lze probarvovat pastami Eprotint.
Balení (kg): Set 0,110; set 0,268; set 0,535; set 1,07; set 10,7 (v setu s Tvrdidlem P11)
Obaly:

10; 50; 200

CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)
Epoxidová nízko viskózní pryskyřice
Popis: Epoxidová nízko viskózní pryskyřice k zalévání, laminaci a impregnaci, odlévání a přípravě
stavebních kompozic. Dále je vhodná k přípravě polymermalt, tmelů, polymerbetonů, stěrkových hmot
a laminátů. Lze probarvovat pastami Eprotint. Epoxy 110 BG 15 (531) vytvrzená s tvrdidlem P 11 splňuje
hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, s potravinami a pokrmy.
Příklad použití: oprava poškozených benzínových nádrží, olaminování nádrží na pitnou vodu, bazénů atd.

Balení (kg): Set 1,12 (v setu s Tvrdidlem P11), set 1 kg (v setu s Tvrdidlem AN 2609).
Obaly:
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10; 30

STACHEMA CZ s.r.o.

Tmely, pryskyřice a lepidla

epoxidové pryskyřice

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15)
Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice
Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k impregnaci, zalévání a odlévání v různých odvětvích
průmyslu, k výrobě laminátu a k výrobě modiﬁkovaných pryskyřic. Je vhodná pro přípravu kompozic
s vyšší teplotní odolností (do 120 °C). Lze probarvovat pastami Eprotint.
Balení (kg): Set 1,11 (v setu s Tvrdidlem P11)
Obaly:

10; 30

CHS-EPOXY 512 (EPOXY 1505)
Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice
Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k impregnaci, zalévání a odlévání v různých odvětvích
průmyslu, k výrobě laminátu a k výrobě modiﬁkovaných pryskyřic. Vhodná pro opravy sportovních
laminátových potřeb. Lze probarvovat pastami Eprotint.
Balení (kg): Set 1,10 (v setu s Tvrdidlem P11)
Obaly:

10; 17; 30; 200

CHS-EPODUR STONE
Epoxidová nízko viskózní pryskyřice – systém pro kamenné koberce
Popis: Epoxidová nízko viskózní pryskyřice k přípravě oblázkových povrchů, které jsou vhodné jako ﬁnální
úprava povrchu v exteriéru i interiéru a k renovaci nebo konečné povrchové úpravě okolí domů, bazénů
a jiných pochůzných ploch, kde je důležitý estetický vzhled.

Balení (kg): Set 1; set 21,45; set 71,5

tkaniny

Pomocné materiály

SKELNÁ TKANINA
Popis: Skelná tkanina ve spojení s polyesterovými a epoxidovými pryskyřicemi slouží k výrobě a opravám
předmětů z technického laminátu (lodí, bazénu, dětských skluzavek atd.) K dispozici široký výběr gramáží.

Balení (m2)

STACHEMA CZ s.r.o.

0,5; 2; 5 ; nad 10 m možné objednat i jako metráž
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tvrdidla

Pomocné materiály

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

TVRDIDLO P 11
Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice a Eprosiny.
Popis: Tvrdidlo k vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů zejména pro oblast stavebnictví, dále při
výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel. Vytvrzené kompozici dodává velmi dobré mechanické vlastnosti
a výbornou chemickou odolnost. Vytvrzuje i za pokojové teploty. Vyznačuje se krátkou dobou zpracovatelnosti
natužené směsi (cca 1–2 hodiny) a větším vývinem tepla při vytvrzování. Doba zpracovatelnosti se
s rostoucím množství natužené směsi zkracuje. Tvrdidlo se vyznačuje dolepem na povrchu po vytvrzení.
Dolep lze odstranit omytím vodounebo 3 % roztokem kyseliny citronové. Při přetírání kompozic vytvrzených
P 11 rozpouštědlovými nátěrovými hmotami doporučujeme omýt povrch vodou, případně lehce zbrousit
a teprve po dostatečném vyschnutí aplikovat nátěrovou hmotu.
Balení (kg): Plastové obaly 0,10; 0,15; 0,45; 0,55; 0,70; 0,200; 0,400; 0,500; 0,700; 1; 1,1; 4

TVRDIDLO PRO EPOXIDOVÉ BARVY S 7300
Tvrdidlo pro epoxidové nátěrové hmoty
Popis: Tvrdidlo pro dvousložkové epoxidové nátěrové hmoty. Poměry tužení jsou uvedeny u jednotlivých
epoxidových nátěrových hmot, pro které je tvrdidlo doporučováno.
Balení (kg): Plechové obaly 0,180; 0,300; 0,400; 1; 1,3; 1,8; 2; 2,3; 2,7; 3; 4; 6

TVRDIDLO PRO EPROSINY A EPOXIDY T 0503
Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice a Eprosiny
Popis: Tvrdidlo k vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů zejména pro oblast stavebnictví, dále při
výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel. Vytvrzené kompozici dodává velmi dobré mechanické vlastnosti
a výbornou houževnatost. Zlepšuje smáčení povrchu výztuží i plniv. Vytvrzuje i za pokojové teploty.
Vyznačuje se střední dobou zpracovatelnosti natužené směsi (cca 1-2 hodiny) a nižším vývinem tepla při
vytvrzování. Doba zpracovatelnosti se s rostoucím množstvím natužené směsi zkracuje. Transparentní
pryskyřice zbarvuje do žluta.
Balení (kg): 0,240 a 2,4

INICIÁTOR PRO PES PRYSKYŘICE
Iniciátor pro nenasycené polyesterové pryskyřice
Popis: Iniciátor pro nenasycené polyesterové pryskyřice.

Balení (g):
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Skleněné nebo polyetylenové obaly 10; 15; 30; 200; 300

STACHEMA CZ s.r.o.

Název výrobku

Vhodné,

STACHEMA CZ s.r.o.

Použití

Bližší informace v TL a katalogu str.:

Spojování dřeva s jinými materiály

Kompletace kuchyňských desek

Lepení hran

Lepení zakřivených ploch

Postforming

Oplášťování (MDF,w lamino, dřevotříska)

Dýhování

Plošné lepení lamina

Výroba nosníků, apod.

Výroba eurooken, eurohranolů

Výrobky pro exteriér

Výrobky pro interiér

Montážní lepení (kolíkové spoje apod.)

Nekonečný vlys

Výroba spárovky

Tabulka 25
LEPIDLA A PRYSKYŘICE

Tabulka lepení dřeva

VINALEP 830
140

VINALEP PUR BOND D4
141

VINALEP 823 D2
140

VINALEP 836 D3
140

VINALEP PUR BOND D4 EXPRES
141

VINALEP 840 D4-D
140

UNILEP SPRAY H24
137

ČESKÝ PREN E25
141

ČESKÝ PREN E55

141

UNILEP RS1

142

UNILEP LA

141

UNILEP SPRAY PROFI Forte

142

Speciálně vhodné
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Název výrobku

Vhodné,

›› 154 ‹‹

Použití

Bližší informace v TL a katalogu str.:

Výroba žíněnek

Textil, ﬂís, polyester – měkký spoj

AUTOMOTIVE

Textil, ﬂís, polyester – tuhý spoj

Lepení kůže (riziko barevných změn), koženky

Lepení autočalounění – tepelně exponovaná místa – strop,
palubní deska (lepidlo vždy s tužidlem Leabond SBS)

Lokální opravy autočalounění

VÝROBA
KANCELÁŘSKÉHO
NÁBYTKU

Pěnový materiál, kůže, koženka na plast, kov, dřevo, laminát

Pěnový materiál na lamino, dřevotřísku

Lepení pěnových materiálů na plasty

Dlouhá životnost lepeného spoje

VÝROBA MATRACÍ

Proﬁ lované spoje – rychlé lepení

Opravy matrací

Pěnový materiál na dřevo

Pěnový materiál / nesoudržná překližka

Pružinové matrace s deskou z lamina

Pružinové matrace

Pěnové materiály vzájemně

Tabulka 26
LEPIDLA A PRYSKYŘICE

Tabulka lepení lepidla pro čalouníky a obuvníky
OSTATNÍ

UNILEP SPRAY H11
137

UNILEP SPRAY H35 / H33
137

UNILEP SPRAY H24 + LEABOND SBS
137

UNILEP SPRAY N2
137

AKRYLEP 427 + LEABOND 2KB
138

UNILEP RS1 (nátěrem)
139

UNILEP SPRAY PROFI Forte
142

ROBINOL CE (nátěrem)

147

UNILEP LA (nátěrem)

141

UNILEP D418 (nátěrem)

139

Speciálně vhodné

STACHEMA CZ s.r.o.

Použití

Název výrobku

Vhodné,

STACHEMA CZ s.r.o.
Bližší informace v TL a katalogu str.:

Lepení plastů a náročných materiálů

Aranžérské práce

Konstrukční lepení plastů, dřeva, kovů, izolačních materiálů

Lepení papírových a OPP etiket

Lepení kolků lahví (plast, sklo)

Konstrukční lepení lepenky – např. cívky

Knižní vazba

Výroba samolepících vrstev – lepící pásky apod.

Mailing – snímatelné lepení reklamních předmětů

Podlepování map

Lepení fotograﬁí

Lepení folií, vlepování okének

Lepení lakovaného či laminovaného papíru POLYGRAFIE

Laminování kartonů fóliemi

Výroba obalů z povrchově upravené lepenky

Výroba obalů z lepenky, rychlé lepení neupravovaného papíru

Tabulka 27
LEPIDLA A PRYSKYŘICE

Tabulka lepení papíru

Vinalep 900
142

Vinalep 910
142

Vinalep 992
142

Unimelt 710
143

Unimelt 711
143

Unimelt 712
143

Unimelt 716
143

Vulkan Cement
144

Robinol CE
139

Speciálně vhodné
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DOKONČOVACÍ
PRÁCE

PUR

R - ROZPOUŠTĚDLA

D - DISPERZE
Název výrobku

Vhodné,
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Použití
VINYL
MĚKKÉ
KRYTINY

KOREK

Oleﬁ nické krytiny, kaučukové krytiny – i vytápěné podlahy
Korek – lakovaný i nelakovaný

Bližší informace v TL a katalogu str.:

Lepení spár plovoucí podlahy

Suchá výstavba – vrstvení OSB desek v podlaze

Ukončovací lišty – MDF, dřevo, na zeď

Dřevěné nášlapy schodnic

PVC hrany schodů, zakončovací lišty

Gumové dlaždice, i exteriér, sportoviště

Exotické dřevo, olejnaté dřeviny

Tvrdé dřevo, i tenké parkety

Měkké dřevo

S možností odlepení

Trvalé přilepení (i schody)

LINOLENOVÉ
KRYTINY, PVC,
MARMOLEUM

Včetně lepení na podlahového vytápění

KOBERCE

Trvalé přilepení, plochy, podlahové vytápění

Koberce – snímatelné lepení, beze stopy lepidla na podkladu

Koberce – možnost odlepení

PODKLADNÍ MATRIÁL

Koberce – trvalé nalepení

Beton zasažený plísní, či s rizikem vzniku plísně

Anhydritová či cementová samonivelace, srovnaný a soudržný povrch

Beton se starým nátěrem či neodstranitelnými zbytky lepidla

Prašný, nesoudržný beton

Nerovný beton

Tabulka 28
LEPIDLA A PRYSKYŘICE

Tabulka ucelený systém pro podlaháře
PARKETY

UNIXIN A120
135

UNIXIN A131
135

UNIXIN A141
135

UNIXIN A143 Vinyl
135

UNIXIN V210
136

UNIXIN L200
136

ČESKÝ PREN E25 Extrém
134

ČESKÝ PREN E56
144

ČESKÝ PREN E55
134

UNIXIN C50

134

UNIXIN S4

134

UNIXIN P231

136

UNIXIN PU3544

136

UNILEP SPRAY PROFI Forte

142

VINALEP 836 D3

140

Speciálně vhodné

STACHEMA CZ s.r.o.

Tabulka 29

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

Název výrobku

Popis

Odstín

2K epoxidový tmel
k zalévání
v elektrotechnice

zelenohnědý

2K epoxidový pružný
tmel

HEFFED

TMELY
LEPIDLA
POLYESTEROVÉ
PRYSKYŘICE

Doba zpracovatelnosti

Strana

100 : 5,5 P 11
100 : 24 T 0503

20-30 minut při 23 °C
90-120 minut při 23 °C

147

šedohnědý, lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 54 sl.A : sl.B

60-90 minut při 20 °C

149

2K tmel na kovy
a nekovy

černý

100 : 16 AN 2609

30 minut při 20 °C

149

FixMetal

2K polyesterový tmel
na kovy

nažloutlý s kovovým
plnivem

25 : 100 sl.A : sl.B

6-10 minut při 20 °C

149

GLUEPOX RAPID F

Rychlé nestékavé
univerzální epoxidové
lepidlo

bílý, lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 45 sl.A : sl.B

9-10 minut při 20 °C

149

Rychlé univerzální
lepidlo

nažloutlý, lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 40 sl.A : sl.B

20-30 minut při 20 °C

149

POLYESTER MTB

Předurychlená
polyesterová pryskyřice

žlutozelený, lze
probarvit pigmentovými
pastami Eprotint

100 : 1,5 sl.A : iniciátor

15-20 minut při 23 °C

150

POLYESTER 109

Polyesterová pryskyřice

nažloutlý,
lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 0,25 : 1
sl.A : urychlovač :
iniciátor

8-15 minut při 20 °C

150

Epoxidová vysoce
viskózní pryskyřice

nažloutlý až žlutý, lze
probarvit pigmentovými
pastami Eprotint

100 : 7 P 11
100 : 16 T 0492
100 : 30 T 0503
100 : 24 AN 2609
100 : 30 AN 2712

30-50 minut při 23 °C
1-2 hodiny při 23 °C
45-70 minut při 23 °C
25-40 minut při 23 °C
25-40 minut při 23 °C

150

Epoxidová nízko viskózní
pryskyřice

nažloutlý,
lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 12
100 : 27
100 : 53
100 : 42
100 : 53

P 11
T 0492
T 0503
AN 2609
AN 2712

20-30 minut při 23 °C
45-70 minut při 23 °C
50-80 minut při 23 °C
20-35 minut při 23 °C
15-25 minut při 23 °C

150

CHS - EPOXY 520
(EPOXY 15)

Epoxidová vysoce
viskózní pryskyřice

nažloutlý,
lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 11
100 : 26
100 : 50
100 : 40
100 : 50

P 11
T 0492
T 0503
AN 2609
AN 2712

20-30 minut při 23 °C
45-70 minut při 23 °C
50-80 minut při 23 °C
20-35 minut při 23 °C
15-25 minut při 23 °C

151

CHS - EPOXY 512
(EPOXY 1505)

Epoxidová vysoce
viskózní pryskyřice

nažloutlý,
lze probarvit
pigmentovými pastami
Eprotint

100 : 10
100 : 22
100 : 43
100 : 34
100 : 43

P 11
T 0492
T 0503
AN 2609
AN 2712

20-30 minut při 23 °C
45-70 minut při 23 °C
45-70 minut při 23 °C
15-25 minut při 23 °C
15-25 minut při 23 °C

151

Epoxidová nízko viskózní
pryskyřice
- systém pro kamenné
koberce

čirý, mírně nažloutlý

50 minut při 23 °C
do 20 minut při 20 °C

151

EPROSIN KE 1

FLEXEPOX

UNILEX NEW

CHS - EPOXY 324
(EPOXY 1200)

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Poměr tužení
(hmotnostní)

Interiér

Typ

VLASTNOSTI

Exteriér

Tabulka rozdělení tmelů, pryskyřic a lepidel

CHS - EPOXY 531
(EPOXY 110 BG 15)

CHS - EPODUR STONE

7 : 3 sl.A : sl.B
10 : 180-200 (A+B):
kamenivo

Vhodné

STACHEMA CZ s.r.o.

›› 157 ‹‹

VYSVĚTLENÍ NORMOVÝCH OZNAČENÍ VÝROBKŮ
Označování lepidel dle EN 12004
C1

cementové lepidlo s přídržností k podkladu min. 0,5 N/mm2 (i po mrazových cyklech a teplém uložení)

C2

cementové lepidlo s přídržností k podkladu min. 1,0 N/mm2 (i po mrazových cyklech a teplém uložení)

T

lepidlo se sníženým skluzem, menším než 0,5 mm (nutné na svislé povrchy)

E

lepidlo s prodlouženou dobou zpracování (obvykle delší než 30 minut)

F

lepidlo rychletvrdnoucí, s přídržností k podkladu min. 0,5 N/mm2 již po 6 hodinách

S1

deformovatelné = ﬂexibilní lepidlo, vrstva lepidla se bez porušení prohne o 2,5 – 5,0 mm

S2

deformovatelné = ﬂexibilní lepidlo, vrstva lepidla se bez porušení prohne o více než 5,0 mm

Příklad označení: lepidlo SANAFLEX LF2 – C2FT S1

Označování spárovacích hmot dle EN 13888
CG1

normální cementová spárovací malta

CG2

zlepšená cementová spárovací malta (má buď sníženou nasákavost nebo vysokou otěruvzdornost)

W

snížená nasákavost

A

zvýšená odolnost proti obrusu

Příklad označení: spárovací malta SANAFIL 5-20 – CG2WA

Označování betonových potěrů dle EN 13813
CT

cementový potěr

SR

epoxidový potěr

Cxx

pevnost v tlaku v N/mm2 (MPa)

Fxx

pevnost v tahu za ohybu v N/mm2 (MPa)

Bxx

přídržnost k podkladu v N/mm2 (MPa)

Příklad označení: opravná malta SANATOP MALTA – CT-C50-F10-B2,
samonivelační malta NIVELFLEX FHS – CT-C50-F10

Označování reproﬁlačních malt dle EN 1504-3
třída R1

garantovaná pevnost v tlaku min. 10 MPa, použití výrobku bez statické funkce

třída R2

garantovaná pevnost v tlaku min. 15 MPa, použití výrobku bez statické funkce

třída R3

garantovaná pevnost v tlaku min. 25 MPa, použití výrobku se statickou funkcí

třída R4

garantovaná pevnost v tlaku min. 45 MPa, použití výrobku se statickou funkcí

Označování biocidních přípravků na dřevo dle ČSN 49 0600-1
IP

preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu

FB

preventivní účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes

P

preventivní účinnost proti plísním

B

preventivní účinnost proti dřevozbarvujícím houbám

D

účinnost proti povětrnosti byla ověřena polní zkouškou

S

povrchový způsob aplikace

SP

povrchový i hloubkový způsob aplikace

Označování lepidel na dřevo dle EN 204
D3

Vnitřní prostory s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody anebo dlouhodobým působením vysoké vlhkosti.
Dřevo venku, s ochranou proti povětrnostním vlivům, např. u vnějších dveří, oken, schodů.

D4

Vnitřní prostory s častým silným působením tekoucí vody nebo kondenzované vody. Dřevo venku vystavené povětrnostním vlivům, ale s přiměřenou
povrchovou ochranou, např. v krytých bazénech, ve sprchách, na okna a vnější dveře s lazurou nebo tmavým, krycím nátěrem, kromě toho pro
žebříky a schody.
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