Lepidlá
Tesniace hmoty
Polyuretánové peny

KLEIBERIT – špecialisti na lepidlá

Okná, dvere, masív									

300.0

Produkt

301.2

303.0
+
tužidla 303.5

303.2
+
tužidla 303.5

304.1
+
tužidla 304.3

305.0

Pre vodovzdorné spoje v kvalite Pre vodovzdorné spoje v kvalite Pre vodovzdorné spoje v kvalite Pre vodovzdorné spoje v kvalite 2K lepidlo s bezfarebným tuD3. Univerzálne použitie
D3. Výroba okien, dverí, schodíšť D3. Univerzálne použitie
D3. Univerzálne použitie
židlom pre vodovzdorné spoje v
kvalite D4. Lepenie okien, dverí,
schodíšť.

Akostná PVAC disperzia pre univerzálne použitie. Montážne lepenie
kostier, vrstvenných dosiek, dýhovanie, lepenie škár mäkkého aj
tvrdého dreva

• ako 1K lepidlo podľa DIN EN
204 kvalita D3
• ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT
303.5 kvalita D4

• pre lisovanie za tepla aj za
studena
• jednokomponentné lepidlo
podľa DIN EN 204 kvalita D3

• ako 1K lepidlo podľa DIN EN
204 kvalita D3
• ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT
303.5 kvalita D4
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257/WATT91)

• ako 1K lepidlo podľa DIN EN
204 kvalita D3
• ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT
303.5 kvalita D4
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257/WATT91)

• s 5% tužidla KLEIBERIT 304.3
kvalita D4
• húževnatý, nástroje šetriaci
lepidlový film
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257/WATT91)

• dobrá odolnosť voči vlhkosti
• kvalita D2 (DIN EN 204)
• vysoká počiatočná pevnosť
• výhodná otvorená doba
• krátke vytvrdzovacie časy za
tepla aj za studena
• dobré nanášanie strojne
aj ručne

Farba

biela

biela

biela
za sucha transparentná

biela
za sucha transparentná

biela
za sucha transparentná

béžová

Báza

PVAC disperzia

PVAC disperzia

PVAC disperzia
1K D3 lepidlo
(s tužidlom 303.5 D4)

PVAC disperzia

PVAC disperzia
2K lepidlo D4

PVAC disperzia

Plastové vedro 4,5 kg
Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 28 kg

Kanister 5 kg
Kanister 10 kg
Vedro 28 kg

Kartón 12x 0,5 kg
Plastové vedro 4,5 kg
Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 28 kg

Plastové vedro 4,5 kg
Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 28 kg

Plastové vedro 9,5 kg
Plastové vedro 26 kg

Kartón 12x 0,5 kg
Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 33 kg

Nanášacia metóda

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie pre
čapy a dlaby
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček (tlaková nádoba,
pištoľ)
• nanášacie stroje (2 / 4 valcové
systémy)

Množstvo nánosu

dýhovanie 100 - 130 g/m2
masív 150 - 200 g/m2

dýhovanie 100 - 130 g/m2
masív 150 - 200 g/m2

100 - 200 g/m2
podľa použitia
bod zkriedovatenia ca. +5 °C

dýhovanie 100 - 130 g/m2
masív 150 - 200 g/m2

100 - 180 g/m2
bod zkriedovatenia. +5 °C

ručný nános 150 - 200 g/m2,
strojný nános 100 - 150 g/m2
bod zkriedovatenia ca. +5 °C

6 - 10 min bez tužidla
s tužidlom +50%

6 - 10 min

6 - 10 min bez tužidla
s tužidlom +50%

6 - 10 min bez tužidla
s tužidlom +50%

4 - 6 min podľa nánosu a
podmienok spracovania

ca. 10 min podľa nánosu a
podmienok spracovania

0,7 - 1,0 N/mm2
u lamiel a vrstvenného dreva

0,7 - 1,0 N/mm2
u lamiel a vrstvenného dreva

0,3 - 0,6 N/mm2

0,7 - 1,0 N/mm2
u lamiel a vrstvenného dreva

0,3 - 0,6 N/mm2

0,3 - 0,5 N/mm2

viď technický list 300.0

viď technický list 301.2

viď technický list 303.0

viď technický list 303.2

viď technický list 304.1

viď technický list 305.0

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesíacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesiacov pri 5 - 25 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -15 °C

Použitie

Vlastnosti

Balenie

Otvorená doba / odvetrávacia
doba / doba použiteľnosti
Lisovací tlak / čas

Skladovateľnosť

Stand 09/2019, zmeny vyhradené

Dýhovanie, fólie		

308.0

332.0

347.0

333.0

453.0

871.0

Lepidlo pre lepenie na lakované a Jednokomponentné D4 lepidlo pre
plastové povrchy
vodovzdorné spoje podľa DIN EN
204. Výroba okien a dverí, schodíšť, lepenie HPL dosiek, tvrdého
aj exotického dreva

Lepidlo pre kašírovanie plôch
všetkého druhu, zvlášť vhodné
pre viacetážové lisy, veľmi dlhá
otvorená doba, dýhovanie

Lepidlo s najkratšími vytvrdzovacími časmi, zvlášť vhodné pre
rýchle lisovanie, krátka otvorená
doba, lepenie vrstvenných dosiek
v krátkotaktovom lise,montážne
lepenie, lepenie korpusov

Lepidlo pre vodovzdorné spoje
podľa DIN EN 204 kvalita D3.
Zvlášť vhodné pre dýhovanie, lepenie tvrdých a exotických drevín

Špeciálne lepidlo pre plošné kašírovanie PVC fólií a dekoračných
papierov, pre priebežné aj stacionárne lisovanie

Práškové lepidlo so zabudovaným
tužidlom, mierny obsah formaldehydu, pre dýhovanie normálnych
aj nehorľavých drevotrieskových
dosiek, plošné lepenie

• jednokomponentná disperzia
pre lepenie bez zbrúsenia
povrchu
• jedna plocha musí byť savá

• pre lisovanie za tepla aj za
studena
• krátke lisovacie časy za tepla
• žiadne zvýraznenie škár
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257/WATT 91)

• dlhá otvorená doba
• lepeníie všetkých druhov dýh
• dobrá odolnosť voči vlhkosti
• kvalita D2 (DIN EN 204)
• vysoká počiatočná pevnosť
• húževnatá lepená škára
šetriaca nástroje

• najkratšie vytvrdzovacie časy
za studena a za tepla do 90 °C
• veľmi dobrá odolnosť voči
vlhkosti
• kvalita D2 (DIN EN 204)
• transparentná škára
• húževnatá lepená škára
šetriaca nástroje

• lepenie za studena a za tepla
do 100 °C
• veľmi dobrá odolnosť voči
vlhkosti
• kvalita spoja podľa DIN EN
204 D3
• dýhovanie
• húževnatá lepená škára

• tepelná odolnosť až 100 °C
• odolnosť voči mrazu -15 až
-25 °C
• dobrá odolnosť voči vode
• vysoká pevnosť škáry

• dobrá rozpustnosť a bezpečnosť
voči priesaku
• dlhá doba použiteľnosti
• po namiešaní s vodou k okamžitej spotrebe
• vhodná viskozita
• kvalita spoja IF podľa DIN EN
12765/C3
• pri použití drevotriesky kvality
E1 aj po dýhovaní kvalita E1

biela
za sucha nažltlá

biela
za sucha transparentná

béžová

biela
za sucha transparentná

biela

biela

biela

PVAC disperzia

PVAC disperzia

PVAC disperzia

PVAC disperzia

PVAC disperzia

EVA kopolymér

kondenzačná živica

Kartón 12x 0,5 kg
Plastové vedro 9,5 kg
Plastové vedro 28 kg

Plastové vedro 4,5 kg
Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 28 kg

Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 33 kg
Sud 130 kg

Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 30 kg
Sud 130 kg

Plastové vedro 4,5 kg
Plastové vedro 28 kg
Sud 130 kg
Kontejner 1000 kg

Plastové vedro 10 kg
Plastové vedro 34 kg
Sud 130 kg

Vrece 25 kg

• štetec alebo stierka
• ručný valček

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• dávkovacie zariadenie
• nanášacie stroje

• štetec alebo stierka
• ručný valček
• nanášacie stroje

• ručne štetcom, stierkou,
• štetec alebo stierka
valčekom
• ručný valček
• tryskové zariadenie s tlakovou • nanášacie stroje
nádobou
• nanášacie stroje (2 / 4 valcové
systémy)

• ručne štetcom, stierkou,
• Dvoj a štvorvalcové nanášacie
valčekom
stroje
• nanášacie stroje (2 / 4 valcové • Ručný valček
systémy)

ručný nános 150 g/m2
strojný nános 100 g/m2

ručný nános ca. 150 g/m2
strojný nános 100 - 120 g/m2
bod zkriedovatenia ca. +5 °C

ručný nános ca. 150 g/m2
strojný nános 100 - 110 g/m2

100 - 150 g/m2
podľa vlastnosti povrchu

80 - 100 g/m2
podľa vlastnosti povrchu

100 - 150 g/m2

6 - 8 minút

4 - 7 minút
podľa použitia

až 25 minút

ca. 3 minúty

5 - 6 minút

4 - 5 minút

10 minút

0,2 - 0,5 N/mm2

0,2 - 0,4 N/mm2
pri plošnom lepení
0,7 - 1,0 N/mm2
u lamiel a vrstvenného dreva
viď technický list 314.3

0,2 - 0,5 N/mm2

viď technický list 332.0

viď technický list 347.0

viď technický list 333.0

viď technický list 453.0

viď technický list 871.0

6 mesiacov pri 20 °C
2 mesiace pri 30 °C
chrániť pred mrazom

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

9 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -20 °C

12 mesiacov pri 20 °C
chrániť pred mrazom

6 mesiacov pri 20 °C
2 mesiace pri 30 °C

viď technický list 308.0
9 mesiacov pri 20 °C
chrániť pred mrazom

314.3

0,5 - 1,0 N/mm2

0,4 - 0,8 N/mm2

Montážne lepidlá

568.0

566.0

Produkt

569.0

584.0

600.0

601.1

			
Použitie

Trvale elastická rýchle vytvrdzujú- Rýchle univerzálne lepidlo na JJednokomponentné lepidlo na 1K lepidlo vytvrdzujúce vlhkosťou 1K lepidlo vytvdrzujúce vlhkosťou
báze polyuretánu
vzduchu na báze STP. Lepenie a vzduchu na báze STP. Transparentca 1K tesniaca a lepiaca hmota. báze polyuretánu
montáž napr. podlahových líšt, né škáry, opticky neviditeľná fixáLepenie a tesnenie kovov, lakodekoračných prvkov, káblových cia, lepenie a montáž. Elastické
vaných plechov, dreva a plastov,
priechodov, dreva a drevených lepenie najrôznejších materiálov
prírodného kameňa, keramiky,
materiálov, izolačných dosiek ako drevo, sklo, kov, plasty a
muriva, betónu
(okrem EPS a XPS), keramiky, pre minerálne látky. Pre vonkajšie aj
vonkajšie aj vnútorné prostredie vnútorné prostredie

1K lepidlo vytvrzující vlhkostí
vzduchu na bázi STP. Lepení a
montáž např. podlahových lišt,
dekoračních prvků, kabelových
průchodů, dřeva a dřevěných materiálů, izolačních desek (kromě
EPS a XPS), keramiky, pro vnější
i vnitřní prostředí

• pretierateľná
• nekorozívna
• tlmiaca vibrácie
• trvale elastická

• 1K lepidlo pre lepenie
mnohých materiálov
• vysoká odolnosť voči vode
DIN EN 204
• odolnosť voči teplote DIN EN
14257/WATT91
• nevypeňujúce

• 1K lepidlo pre lepenie mnohých • bez obsahu izokyanátov, ftalámateriálov
tov, rozpúšťadiel a silikónov
• vysoká odolnosť voči vode
• veľmi dobrá počiatočná
DIN EN 204
priľnavosť
• odolnosť vočii teplote DIN EN • odolné UV žiareniu a povetr14257/WATT91
nostným vplyvom
• trvale elastické
• pretierateľné

• bez obsahu izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel a silikónov
• veľmi dobrá počiatočná
priľnavosť
• odolné UV žiareniu a povetrnostným vplyvom
• trvale elastické
• pretierateľné

• bez obsahu izokyanátů, ftalátů,
rozpouštědel a silikonů
• velmi dobrá počáteční
přilnavost
• odolné UV záření a povětrnostním vlivům
• trvale elastiské
• přetíratelné

Farba

šedá
566.4 - čierna, 566.5 - biela

béžová

nažltlá-biela

biela

transparentná, číre

bílá

Báza

Polyuretán

Polyuretán

Polyuretán

STP

STP

STP

Kartón:
12 Al kartuší á 300 ml
20 PE hadíc á 600 ml

Kartón:
12 plast. kartuší á 0,455 kg

Kartón:
12 plast. kartuší á 0,34 kg

Kartón:
12 plast. kartuší á 0,43 kg
20 PE hadíc á 0,86 kg

Kartón:
12 plast. kartuší á 0,3 kg
20 PE hadíc á 0,6 kg
sud 50 kg

Karton:
12 plast. kartuší á 0,43 kg
20 PE hadic á 0,86 kg

Nanášacia metóda

Ručné alebo tlakové pištole na
kartuše alebo PE hadice

vlnovkami z kartuše, potom
štetcom alebo stierkou

vlnovkami z kartuše, potom
štetcom alebo stierkou

vlnovkami, bodovo alebo plošne

vlnovkami, bodovo alebo plošne

housenkami, bodově nebo plošně

Množstvo nánosu

ca. 250 g/m2
u hladkých podkladov

100 - 300 g/m2
podľa vlastnosti povrchu

100 - 250 g/m2
podľa vlastnosti povrchu

vytváranie povlaku ca. 1 hod.
vytvrdnutie ca. 3 mm/24 hod
pri 23°C/50% r.v.v.

ca. 7 minút

ca. 10 minút

25 ± 10 minút
vytvrdnutie ca. 2 mm/24 hod
pri 20 °C / 50% r.v.v.

25 ± 10 minuú
vytvrdnutie ca. 2 mm/24 hod
pri 20 °C / 50% r.v.v.

25 ± 10 minut
vytvrzení ca. 2 mm/24 hod
při 20 °C / 50% r.v.v.

> 1,0 N/mm2
ca. 15 - 30 minút
(podľa použitia)

0,6 N/mm2
ca. 60 minút
(lepenie dreva)

fixácia min. 24 hodín (v závislosti fixácia min. 24 hodín (v závislosti fixácia min. 24 hodín (v závislosti
od teploty a vlhkosti vzduchu)
od teploty a vlhkosti vzduchu)
od teploty a vlhkosti vzduchu)

viď technický list 566.0

viď technický list 568.0

viď technický list 569.0

12 mesiacov pri +20 °C

12 mesiacov pri +15 °C až 25 °C
chrániť pred mrazom

12 mesiacov pri +5 °C až 25 °C

Vlastnosti

Balenie

Otvorená doba / odvetrávacia
doba / doba použiteľnosti
Lisovací tlak / čas

Skladovateľnosť

Stand 09/2019, zmeny vyhradené

viď technický list 584.0

viď technický list 600.0

viď technický list 601.1

ca. 12 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 12 mesiacov
v chlade a suchu

12 miesięcy
przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu

Olepovanie hrán

735.0

707.6

773.3

Reaktívne tavné lepidlo na báze Termoplastické lepidlo pre olepo- Termoplastické lepidlo pre olepolyuretánu pre vysoko namáha- vanie a nanášanie najrôznejších povanie hrán na olepovacích
hranovacích materiálov
strojoch.Lepenie najrôznejších
né hrany
hranovacích materiálov.

774.4

782.0/.5

Stredne viskózne tavné lepidlo Tavné lepidlo vo forme patrónov
pre olepovanie a nanášanie hrán. s klzným plášťom pre olepovanie
Olepovanie hrán z ABS, PVC, PP, hrán na strojoch HolzHer.
masívu, dýhy.

788.3

788.7

Tavné lepidlo pre ručné olepovacie
stroje, veľmi dlhá otvorená doba.
Olepovanie a nanášanie ABS, PVC,
polyesterových, papierových a
dýhových hrán

Tavné lepidlo pre ručné a pomalobežné olepovacie stroje. Olepovanie ABS, PVC, polyesterových,
papierových, melamínových a
dýhových hrán

• nízka nanášacia teplota od
130 °C
• posuv od 5 m/min
• veľmi dobrá nataviteľnosť
• veľmi dobrá dávkovateľnosť
• vynikajúca aktivovateľnosť
nanesených hrán
• tepelná odolnosť až 90 °C
• odolnosť voči mrazu až mínus
20 °C

• nanášacia teplota 160 - 190 °C
• posuv od 5 m/min
• veľmi dobrá nataviteľnosť
• dlhá otvorená doba, lepivosť
• tepelná odolnosť až 100 °C
• odolnosť voči mrazu až mínus
30 °C

• tepelná odolnosť až +150 °C
• odolnosť voči mrazu až -30 °C
• vynikajúca odolnosť voči
pôsobeniu vody a pary

• univerzálne použiteľné pre
mnoho hranovacích materiálov
• pre posuv od 8 do 25 m/min

• dobrá nataviteľnosť
• univerzálne použiteľné pre
• univerzálne použiteľné pre
• veľmi čisté spracovanie
mnoho hranovacích materiálov
mnoho hranovacích materiálov
• bez ťahania vlákien
• dobrá nataviteľnosť
• nahrievacia doba 2 - 5 minút
• vysoká počiatočná pevnosť
• pre posuv od 15 do 50 m/min • pre posuv od 8 do 20 m/min
• pre posuvy od 10 do 30 m/min
. 782.5 transparentné

natur, biela

slonová kosť, biela

transparentná

biela, slonová kosť, hnedá, čierna biela, slonová kosť, hnedá, čierna biela, slonová kosť, hnedá, čierna biela, slonová kosť, hnedá

Tavný polyuretán

EVA kopolymér

EVA kopolymér

EVA kopolymér

EVA kopolymér

EVA kopolymér

EVA kopolymér

Kartón:
18 ks patrónov á 0,4 kg
Tubus 2 kg, 20 kg

Vrece 25 kg

Vrece 20 kg

Vrece 25 kg

Vrece 25 kg

Vrece 25 kg

Vrece 25 kg

• ručné olepovacie stroje s
valcovým nanášaním
• stroje pre nanášanie hrán
• posuv od 5 m/min

• ručné olepovacie stroje s
valcovým nanášaním
• posuv od 5 m/min

• automatické olepovacie stroje s • automatické olepovacie stroje s • automatické olepovacie stroje s • automatické olepovacie stroje s • olepovacie stroje HolzHer
valcovým nanášaním
valcovým nanášaním
valcovým nanášaním
valcovým nanášaním
• automatické olepovacie stroje s
tryskovým nanášaním

150 - 200 g/m2

200 - 250 g/m2

180 - 200 g/m2

200 - 250 g/m2

200 - 250 g/m2

180 - 200 g/m2

200 - 250 g/m2

viď technický list 707.6

viď technický list 735.0

viď technický list 773.3

viď technický list 774.4

viď technický list 782.0

viď technický list 788.3

viď technický list 788.7

ca. 12 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov
v chlade a suchu

PUR lepidlá		

Produkt

501.0

501.6

501.8

507.0

510.0

573.8

Použitie

1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou.
Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár
vo vonkajšom prostredí, lepenie
minerálnych dosiek, keramiky a
betónových materiálov a tvrdých
pien.

1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou.
Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár
vo vonkajšom prostredí, lepenie
minerálnych dosiek, keramiky a
betónových materiálov a tvrdých
pien.

1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou.
Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár
vo vonkajšom prostredí, lepenie
minerálnych dosiek, keramiky a
betónových materiálov a tvrdých
pien.

1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou.
Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár
vo vonkajšom prostredí, lepenie
minerálnych dosiek, keramiky a
betónových materiálov a tvrdých
pien.

Vlhkosťou vytvrdzujúce 1K lepidlo
so svetlou, duroplastickou lepenou škárou na báze polyuretánu
pre lepenie vrstvenného dreva
a drevených materiálov, okien,
dverí, schodišťových stupňov,
lepenie pre vonkajšie prostredie,
lepenie minerálnych materiálov a
tvrdých pien

Pre únosné spoje kovov, betónu
a mnohých plastov (napr. vrstvenných dosiek, tvrd. PVC) ako
aj dreva a vrstvenných dosiek
navzájom. Pre povlakovanie kovov a vnútrajšku nádrží s alebo
bez PVC fólie

• Vysoká tepelná odolnosť a
odolnosť voči poveternostným
vplyvom
• Kvalita spoja D4 (DIN EN 204)
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257 / WATT 91)

• Vysoká tepelná odolnosť a
odolnosť voči poveternostným
vplyvom
• Kvalita spoja D4 (DIN EN 204)
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257 / WATT 91)

• Vysoká tepelná odolnosť a
odolnosť voči poveternostným
vplyvom
• Kvalita spoja D4 (DIN EN 204)
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257 / WATT 91)

• Vysoká tepelná odolnosť a
odolnosť voči poveternostným
vplyvom
• Kvalita spoja D4 (DIN EN 204)
• tepelná odolnosť (DIN EN
14257 / WATT 91)

• Certifikované podľa DIN
EN 14080:2013 a DIN EN
15497:2014
• typ lepidla I podľa DIN EN
15425:2008
• Kvalita D4 podľa DIN EN 204

• Univerzálne použiteľné
• Odolné olejom
• Vysoká odolnosť voči teplu
a chladu
• Chráni kovy pred koróziou

Farba

nažltlá, hnedá

hnedá

hnedá

nažltlá, hnedá

biela, nažltlá

zmes: šedá

Báza

Polyuretán

Polyuretán

Polyuretán

Polyuretán

Polyuretán

2K polyuretán

Fľaša 0,5 kg, 1 kg
Kanister 6 kg
Konva 32 kg

Fľaša 0,5 kg
Kanister 5 kg
Vedro 30 kg

Fľaša 0,5 kg
Kanister 6 kg
Vedro 30 kg

Fľaša 0,5 kg, 1 kg
Kanister 6 kg
Konva 32 kg

Fľaša 0,8 kg
Kanister 5 kg
Vedro 8 kg
Konva 30 kg

573.8:
plechovka 0,76 a 3,6 kg
573.9:
plechovka 0,23 a 1,2 kg

Nanášacia metóda

• Štetec alebo stierka
• Ručný valček

• Štetec alebo stierka
• Ručný valček

• Štetec alebo stierka
• Ručný valček

• Štetec alebo stierka
• Ručný valček

• Štetec alebo stierka
• Automatické nanášacie
zariadenie

• stierka
• Miešacie a dávkovacie
zariadenie

Množstvo nánosu

100 - 200 g/m2

100 - 200 g/m2

100 - 200 g/m2

100 - 200 g/m2

200 - 300 g/m2
podľa materiálu

20 - 25 min

65 - 70 min

6 - 8 min

20 - 25 min

60 min

0,6 N/mm2
ca. 60 minút

0,6 N/mm2
6 - 7 hodín

0,6 N/mm2
30 minút

0,6 N/mm2
ca. 60 minút

0,6 N/mm2
od 4 hodín

viď technický list 501.0

viď technický list 501.6

viď technický list 501.8

viď technický list 507.0

viď technický list 510.0

viď technický list 573.8

9 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -25 °C

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -20 °C

6 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -25 °C

9 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -25 °C

3 mesiace pri 20 °C
odolné mrazu až -20 °C

12 mesiacov pri 20 °C
skladovať v chlade a suchu

Vlastnosti

Balenie

Otvorená doba / odvetrávacia
doba / doba použiteľnosti
Lisovací tlak / čas

Skladovateľnosť

Stand 09/2019, zmeny vyhradené

ca. 45 minút

Lepidlá na parkety

Kontaktné lepidlá			

351.0

546.0

583.5/.6

Vodovzdorné D3 lepidlo podľa DIN
EN 204 pre lepenie pera a drážky
parkiet z laminátu a drevených
materiálov

Dvojkomponentné PUR lepidlo
pre lepenie parkiet z dreva, aj
exotického, parketových vlysov z
laminátu aj drevených materiálov
na savé aj nesavé podklady, keramické a kamenné dlaždice

Hybridné lepidlo bez rozpúšťadiel
pre pokladanie parkiet z lakovanej mozaiky, aj laminátu na
všetky bežné podklady ako napr.
cementový poter, stierky, keramické dlaždice a drevené materiály.

Univerzálne kontaktné lepidlo pre Vysokoviskózne
jednokompo- Striekateľné kontaktné lepidlo
lepenie mnohých najrôznejších nentné montážne kontaktné
materiálov s vysokou tepelnou lepidlo
odolnosťou

Striekateľné kontaktné lepidlo
bez obsahu rozpúšťadiel

• Kvalita spoja D3
• Bez obsahu rozpúšťadiel a
formaldehydu
• Bezfarebná škára
• Vhodné aj pre podlahové
vykurovanie

• Bez obsahu vody
• Bez rozpúšťadiel a formaldehydu
• Bez zmäkčovadiel
• Odolné voči stárnutiu
• Vysoká pevnosť
• Aj pre podlahové vykurovanie

• Rýchle vytvrdnutie
• Vhodné pre podlahové
vykurovanie
• Tvrdá elastická škára
• Bez izokyanátov, silikonových
olejov a zlúčenín cínu
• Minimálne emisie, trieda EC1
• Odolné vlhkosti a teplu

• Vysoká počiatočná pevnosť
• Tepelná odolnosť až +120 °C
• Dobrá odolnosť voči lúhom a
kyselinám
• Bez obsahu toluénu

• Vysoká počiatočná pevnosť
• Tepelná odolnosť -40 °C až
+70 °C
• Bez obsahu toluénu

• Vysoká počiatočná pevnosť
• Tepelná odolnosť -30 °C až
+80 °C

• Vysoká počiatočná pevnosť
• Tepelná odolnosť -30 °C až
+70 °C

biela

slonová kosť

béžová

béžová

svetlo žltá

béžová / červená

.0 červená, .2 biela, .6 čierna

PVAC disperzia

2K polyuretán

neutrálne STP

Polychloroprén

Polychloroprén

Polychloroprén

Disperzia syntetických živíc

Dávkovacia fľaša
0,5 kg
1,0 kg

Vedro A+B: 14 kg

vrece 6 kg
kartón 3x 6 kg

Kanister 4,5 kg
Vedro 25 kg

Kartón
kartuš 340 g

Kanister 4,5 kg
Vedro 25 kg

Plechovka 0,8 kg
Vedro 4,5 kg, 10 kg, 30 kg

• Priamo z fľaše

• zubová stierka

• Celoplošne zubovou stierkou

• Štetec, stierka, rakla
• Špeciálne valcové nanášacie
zariadenie

• Pištoľ na tlakový vzduch
• Aplikačné pištole na kartuše
vlnovky, body

• Striekacie pištole
• Polievací stroj

• Striekacie pištole
• Zubová stierka
• Štetec
• Nanášacie stroje

ca. 25 g / bm škáry

800 - 1200 g/m2
podľa podkladu

0,5 - 0,75 kg/m2 pre lak. Drevo,
0,9 - 1,0 kg/m2 pre klasické
parkety, podľa veľkosti zubov
stierky

125 - 150 g/m2
na každú lepenú plochu

100 - 150 g/m2
na každú lepenú plochu

80 - 100 g/m2
na každú lepenú plochu

10 minút

60 minút

ca. 45 - 60 minút
pochôdzne po 48 hodinách

10 - 15 min, podľa teploty
vysoký kontaktný tlak

ca. 5 minút, podľa teploty

15 - 20 minút, podľa teploty

116.0

126.1

3 - 5 minút, podľa teploty
vysoký kontaktný tlak

152.0/.5

410.0

0,6 N/mm2
vysoký kontaktný tlak
viď technický list 351.0

viď technický list 546.0

viď technický list 583.5/6

viď technický list 116.0

viď technický list 126.1

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -30 °C

< 24 hodín

12 mesiacov pri 20 °C
chrániť pred mrazom

12 mesiacov pri 15 - 25 °C
odolné mrazu až -5 °C

12 mesiacov pri 15 - 25 °C
odolné mrazu až -10 °C

viď technický list 152.0/5

viď technický list 410.0
12 mesiacov pri 18 - 20 °C
chrániť pred mrazom
410.6 - 6 mesiacov

Peny

Tmely

Produkt

535.0

Použitie

2K pena bez hnacieho plynu pre
montáž
zárubní,panelov,atď.s
enormnou lepiacou silou.Zlepšenie izolácie proti hluku a teplu.
Extrémne rýchle vytvrdnutie. Bez
dotlačovania. Vytvrdnutie nezávislé na vlhkosti.

2K PUR pena bez hnacieho plynu 1K PUR pena pre výplne a monpre lepenie drevených schodišťo- táže. Montáž okien a roletových
vých stupňov, okenných parapetov skríň. Pre univerzálne použitie.
a dverových prahov.

• Bez hnacieho plynu
• Štruktúra buniek polotvrdá,
prevažne otvorená
• B2 podľa DIN 4102

• Bez hnacieho plynu
• B2 podľa DIN 4102

• Dobrá odolnosť voči stárnutiu a • Dobrá odolnosť voči stárnutiu a • Pretierateľná
chemikáliám
chemikáliám
• Vysoká odolnosť voči teplu,
• B2 podľa DIN 4102
• B2 dle DIN 4102
chladu a stárnutiu
• Dobrá odolnosť voči svetlu a
UV žiareniu

• Dobrá odolnosť voči vode a
poveternostným vplyvom
• Vysoká odolnosť voči teplu
a chladu

Farba

nažltlá

svetlo hnedá

nažltlá

nažltlá

biela

biela, čierna, šedá, transparentná, hnedá

Báza

2K PUR pena

2K PUR pena

1K PUR pena

1K PUR pena

Akrylát

Silikón vytvrdzujúci kyselinou
octovou

Kartón
16 kartuší po 210 ml

Kartón
16 kartuší po 210 ml

Kartón
12 fliaš po 500 ml

Kartón
12 fliaš po 750 ml

Kartón
24 kartuší á 310 ml
20 PE hadíc á 400 ml

Kartón
25 kartuší á 310 ml

pištoľ na dvojité kartuše

pištoľ na dvojité kartuše

aerosolová fľaša s aplikačnou
trubičkou

Montážna pištoľ

Tlaková pištoľ
Vytlačovacia pištoľ

Tlaková pištoľ
Vytlačovacia pištoľ

podľa škáry

podľa škáry

Vlastnosti

Balenie

Nanášacia metóda

536.0

540.5

544.5

580.1

590.0

1K PUR pena pre výplne a montáže.
Montáž okien a roletových skríń.
Utesnenie strešných tašiek a muriva, vyplnenie priechodov stien. Pre
profesionálne použitie.

1K škárovacia hmota pre utesnenie škár s malou rozťažnosťou vo
vnútornom prostredí bez obsahu
rozpúšťadla (betón, murivo, sádrokartón, vláknocement, omietka,
hliník)

Silikónová tesniaca hmota, tmelenie okien, utesnenie dilatačných
škár, pre sklo a sanitárnu oblasť,
vytvrdzujúca kyselinou octovou

Množstvo nánosu

Otvorená doba / odvetrávacia
doba / doba použiteľnosti

vytvrdnuté po 15 - 20 minútach

podľa použitia
do veľkosti škáry 15 mm
vytvrdnuté po 20 minútach

nelepivé za 8 minút
nelepivé za 10 minút
vytvrdnuté po ca. 1,5 - 2 hodinách vytvrdnuté po 5 hodinách (pri
(pri dostatočnej vlhkosti)
dostatočnej vlhkosti)

vytváranie povlaku za
ca. 10 minút

vytváranie povlaku za
ca. 15 minút

rýchlosť vytvrdnutia
ca. 2 mm/24 hodín
pri 23°C / 50% rvv

rýchlosť vytvrdnutia
ca. 2,5 mm/24 hodín
pri 23°C / 50% rvv

viď technický list 535.0

viď technický list 536.0

viď technický list 544.5

viď technický list 544.5

viď technický list 580.1

viď technický list 590.0

ca. 9 mesiacov pri 20 °C
v chlade a suchu

ca. 9 mesiacov pri 20 °C
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov 20 °C
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov pri 20 °C
v chlade a suchu

ca. 24 mesiacov pri 5 - 40 °C
v chlade a suchu
chrániť pred mrazom

ca. 18 mesiacov pri 5 - 35 °C
v chlade a suchu

Lisovací tlak / čas

Skladovateľnosť

Stand 09/2019, zmeny vyhradené

Tužidlá, čističe, separátory

594.0

303.5

304.3

761.0/.7

820.0

823.3

885.0

Silikonová tesniaca hmota so Tužidlo pre D3 lepidlá 300.0, Tužidlo pre 2K lepidlá D4 - 304.1.
zabudovaným primerom. Pre tme- 303.0, 303.2
lenie okien, parapetov a ríms z
dreva, plastu a kovu. Vytvrdzujúca
neutrálne.

Tavná hmota pre čistenie taviacich
a nanášacích zariadení,pomocou
ktorých sa aplikujú reaktívne PUR
tavné lepidlá a iné nereaktívne
tavné lepidlá (napr. na báze EVA).

Čistič pre ručné nanášacie zariadenia, ktorými sa spracovávajú rozpúšťadlové lepidlá. Riedidlo pre
lepidlá na báze polychloroprénu

Čistič za studena. Naleptanie
ztuhlých aj zreagovaných zbytkov
PUR lepidla na častiach strojov za
izbovej teploty.

Separátor zamedzuje priľnutiu
močovinových lepidiel na lisovacích plochách a nanášacích
strojoch.

• Vytvrdnutie bez zápachu
• Dobrá odolnosť voči vode a
poveternostným vplyvom
• Vynikajúca odolnosť voči
stárnutiu

• S 5% tužidla odpovedajú
• Dávkovanie 5%
lepené spoje podľa DIN EN 204 • S tužidlom kvalita spoja D4
kvalite D4
podľa DIN EN 204

• Použitím tavnej hmoty môžeme
zamedziť upchatiu nanášacieho systému, reaktívnemu
znečisteniu a udržovať čistotu
nanášacích trysiek.
• Dobrá miesiteľnosť s PUR
lepidlom
• Neutralizuje reakciu
izokyanátov

biela, čierna, šedá, transparentná, hnedá

bezfarebná

nažltlá

.0 mahagonová
.7 modrá

bezfarebná

bezfarebná

biela

Silikón neutrálne vytvrdzujúci

Izokyanát

Chlorid hlinitý

EVA kopolymér

Zmes organických rozpúšťadiel

Zmes organických rozpúšťadiel

Polymér

Kartón
25 kartuší á 310 ml

Kartón
12 fliaš po 0,5 kg, 0,7 kg
Kanister 25 kg

Kartón
12 fliaš po 0,5 kg, 1,3 kg
Kanister 25 kg

Kartuš 250 g
Plechovky HH 200 g
Granulát 20 kg
Tubusy 1,5 kg

Plechovka 800 g
Kanister 4,5 kg
Konva 22 kg

Kartón
12x 0,65 kg
Kanister 4,5 kg

Vedro 5 kg, 20 kg
štetec alebo handra

• Po naleptaní zbytkov lepidla je • Bez olejov a silikónov
možné mechanicky očistiť.
• Znášanlivé s lakmi a moridlami
• Nezafarbuje povrch dýh
• Nenarušuje pogumovanie
valcov
• Účinné aj pri vysokých
teplotách (nad 120 °C)

Tlaková pištoľ
Vytlačovacia pištoľ

podľa škáry

Vytváranie povlaku za ca. 8 minút 24 hodín

4 - 7 dní
doba pôsobenia 30 - 60 minút

rýchlosť vytvrdnutia
ca. 3 mm/24 hodín
pri 23°C / 50% rvv
viď technický list 594.0

viď technický list 303.5

viď technický list 304.3

viď technický list 761.0/.7

viď technický list 820.0

viď technický list 823.3

viď technický list 885.0

ca. 18 mesiacov pri 5 - 35 °C
v chlade a suchu

12 mesiacov pri 20 °C
odolné mrazu až -20 °C

12 mesiacov pri 20 °C
chrániť pred mrazom

24 mesiacov
v chlade a suchu

2 mesiace

12 mesiacov pri 20 °C

ca. 9 mesiacov pri 20 C v chlade a
suchu chrániť pred mrazom

Aplikačné pištole		
Pištoľ pre dvojité kartuše 210 ml - pre KLEIBERIT 535 / 536

890.0 Profi

890.1 Ideal

• Jednoduchý chod dávkovacieho mechanizmu s
integrovaným odtlakovaním
• Plast, 825 g

• Ergonomická rukoväť
• Kov a plast, 825 g

Pištoľ pre 1K peny - pre KLEIBERIT 544

891.1 Ideal

• Chromovaný aplikátor Ihlový ventil a pripojovací bajonet s
nepriľnavým povrchom
• Kov a plast, 330 g
Pištoľ pre kartuše 310 ml - pre KLEIBERIT 126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 584 / 590 / 594 / 600 / 601

894.0 Profi

894.1 Ideal

• Jednoduchý chod dávkovacieho mechanizmu s
integrovaným odtlakovaním
• Kov, 1030 g

• Extrémne robustná, aj pre tuhé hmoty
• Piestnica s okom pre zavesenie
• Kov, 760 g

Pištoľ pre PE hadice 400 / 600 ml - pre KLEIBERIT 566 / 585 / 590 / 594 / 600

896.0

896.1

• Robustná tuhá hliníková trubka
• Pre PE hadice až 400 ml, kartuše až 310 ml
• Kov a plast, 560 g

• Robustná tuhá hliníková trubka
• Pre PE hadice až 600 ml, kartuše až 310 ml
• Kov a plast, 655 g

Pneumatická pištoľ pre spracovanie tavných PUR lepidiel

899.8 HM pištoľ
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre kartuše 310 ml
Nános bodový, vlnovka, striekanie
Tryska s istením proti vytekaniu
Topný článok 50 - 210 °C
Nahrievacia doba s kartušou ca. 15 minút
Prívod tlakového vzduchu max. 6 bar
Zabudovaný regulátor tlaku a manometer
Elektronická regulácia teploty s integrovaným LCD
displejom
• Kov a plast, 4000 g

Najmodernejšia technika, Know how
a veľká porcia nasadenia
Firma KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Co. KG už od roku 1948 vyvíja a vyrába
lepidlá pre najrôznejšie priemyslové a remeselné použitie. Zakladateľ firmy M. G.
Becker zahájil vývoj lepidiel hlavne pre drevospracujúci priemysel. Dnes môžeme
splniť vysoké požiadavky a potreby priemyslu a remesla pri lepení dreva, plastov a
kovov.

KLEIBERIT® Adhesives worldwide:

V našom vývojovom laboratóriu sú skúsenými diplomovanými chemikmi, chemickými
technikmi a chemickými inžiniermi vyvíjané nové vysokoakostné lepidlá odpovedajúce požiadavkám zákazníkov. Pritom kladieme veľký dôraz na použitie životnému
prostrediu šetrných a ekologicky čistých lepidiel. Vysoké kvalitatívne nároky, ktoré si
sami na naše lepidlá kladieme, ako aj ich použiteľnosť, sú našimi technikmi v technologickom centre pomocou najmodernejších strojov kontrolované a testované. Tu sú
lepidlá podrobované realite blízkym testom. Kvalifikovaní drevárski a plastikárski inžinieri, drevárski a strojní technici prevádzajú lepené spoje podľa požiadaviek praxe,
ktoré sú potom podrobované prísnym a koncentrovaným kontrolám, odpovedajúcim
skúšobným normám DIN a RAL.

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

Trvalým sledovaním kvality a vlastností použitých surovín a kvality výroby môžeme
kedykoľvek zaručiť vydodanie vysoko kvalitného tovaru. Pred každým stáčaním produktov do odpovedajúcich balení sa odoberie vzorkové množstvo výrobnej šarže pre
kvalitativne laboratórium, kde sú skontrolované predom dané chemické a fyzikálne
parametre. Až po tejto skúške sa produkt uvoľní do predaja.

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, Frannce
KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, England
KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore
KLEIBERIT Adhesives Australia
Sydney, Australia
KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan
KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China
KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia
KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India
KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine
KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey
KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil
KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus
KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico

600 spolupracovníkov
55.000 ton lepidiel
Našou paletou produktov KLEIBERIT zásobujeme veľké uznávané firmy po celom
svete v oblasti spracovania dreva, plastov a kovov a môžeme tým pokryť ich požadavky na …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bezrozpúšťadlové disperzie
Tavné lepidlá (na báze PUR, EVA, Polyamidu, polyolefínu, polyesteru)
Adhezívne tavné lepidlá
Tavné lepidlá pre drevársky, stavebný a automobilový priemysel
Dvojkomponentné PUR a epoxidové systémy
Peny a tesniace hmoty
Rozpúšťadlové lepidlá

www.kleiberit.com
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Váš predajca :

Heinz Cäsar
(odpovědný za československý trh)
Tel.: +420 602 711 161
KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co.KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN/NIEMCY
Tel.: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
info@kleiberit.com

www.kleiberit.com

