
ЛЕПИЛА

greenteQ MS - POLYMER - ЛЕПИЛО - БЯЛО

GreenteQ MS Polymer лепило бяло с много висока адхезия и свързване
без грунд за повечето използвани строителни материали, като алуминий,
поцинкована и неръждаема стомана, цинк, мед, камък, бетон, тухли,
облицовъчни панели на циментова основа, твърди плочи, дърво, 
гипс, стъкло, различни пластмаси. 

greenteQ MS Polymer е подходящо за уплътняване и запечатване на фуги.
greenteQ MS Polymer бяло лепило е подходящо за структурно
лепене на панели и елементи във фасадата, тавана и интериорния дизайн.

Характеристики на продукта:
• основна суровина: MS полимер
• втвърдяване: от влажността
• обработка: 10 - 15 минути
• максимално допустима деформация(разтегливост) ± 25%
• съдържание на разтворители: 0%
• изоцианат: 0%
• устойчивост на температура -40 ° С до + 90 ° С
• устойчивост на влага: много добра

greenteQ MS - POLYMER - ЛЕПИЛО - КРИСТАЛНО ПРОЗРАЧНО

GreenteQ MS Polymer прозрачно лепило свързва без грунд повечето използвани строителни материали, като
алуминий, поцинкована и неръждаема стомана, цинк, мед, естествен камък, бетон, тухла, външни облицовъчни
панели на циментова основа, твърди плочи, дърво, мазилка, стъкло, различни пластмаси и т.н.

greenteQ MS Polymer лепилото е кристално прозрачно, подходящо за уплътняване и запечатване
на фуги. greenteQ MS Polymer остава прозрачно с времето.

Характеристики на продукта:
• основна суровина: MS полимер
• втвърдяване: от влажността
• обработка: 15-20 минути
• максимално допустима деформация(разтегливост) ± 25%
• съдържание на разтворители: 0%
• изоцианат: 0%
• устойчивост на температура -40 ° С до + 90 ° С
• устойчивост на влага: много добра

greenteQ 1K - ПОЛИУРЕТАНОВО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

GreenteQ 1K монтажно лепило е без разтворители, за универсално лепене или уплътняване.
Полиуретаново монтажно лепило с изключително бързо време на реакция и здрави еластични спойки.
GreenteQ 1K монтажно лепило има различни приложения при производството на прозорци и врати,
в строителство и др. За закрепване на опори за двойни подове, както и за различни приложения
в областта на монтажа и на различни индустриални дейности. greenteQ 1K монтажно лепило се
използва за различни дървесни и строителни материали, керамика, метали, дуро- и термопластични
материали, отлична адхезия с подходяща предварителна обработка на повърхностите.

310 мл

5,59
лв без ДДС

290 мл
супер

прозрачно

8,67
лв без ДДС

600 мл
бяло

11,95
лв без ДДС

greenteQ PVC-ЛЕПИЛО

GreenteQ PVC лепило за бързо структурно свързване на части, изработени от твърдо PVC.

GreenteQ PVC лепило се използва в специализирани фирми:
 - В производството на прозорци, за да се свържат допълнителни профили, като например
водобрани, первази, или ролетна щора.
 - В санитарния сектор за свързване на тръби, улуци и други.
 - GreenteQ PVC лепило се характеризира с добра устойчивост на температура
и добра UV защита, каквато се използва при PVC прозорците.

Устойчивостта на PVC лепилото GreenteQ  е в съответствие с директивата
RAL 716/1, част 1, раздел 3.2.5; т.е. не пожълтява.

200 гр
бяло

3,52
лв без ДДС



greenteQ СЕКУНДНО ЛЕПИЛО

greenteQ секундно лепило - бързо съхнещо еднокомпонентно лепило
за занаятчийсткото и индустриално приложение. Области на приложение могат да са всякакви.
Лепилото се използва по-специално за свързване на различни гумени и пластмасови повърхности.
Уплътнители от EPDM за слепване един към друг, или фиксирането му към PVC или алуминиев профил.
greenteQ секундно лепило се характеризира с особено краткото време за втвърдяване.
Има добра устойчивост на студ, топлина и атмосферни влияния

greenteQ ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА АЛУМИНИЙ

GreenteQ 2K-Alu-лепило е подходящо за конструктивно свързване на алуминиеви - ъгли 
в анодирани и прахово боядисани алуминиеви профили.
За производство на прозорци, врати и фасади.
Залепените с лепилото GreenteQ 2K - профили с кухи камери могат
впоследствие да бъдат боядисвани.
GreenteQ 2K-Alu-лепило залепва материали, например алуминий или HPL.

ЛЕПИЛА

COSMOPUR 819 ЕДНОКОМПОНЕНТНО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО

Основни характеристики:
 - много добра адхезия върху различни материали
 - бързо съхнещо
 - висока якост
 - без разтворители
 - без мирис
-  висока устойчивост на атмосферни влияния
-  устойчиво на топлина до + 110 ° С

Използва се за залепване на ъглите в производството на алуминиеви прозорци
(тестван от IFT Rosenheim с протокол от изпитване №. 50933381 на 25 апр 2007)

900 гр
бяло

17,00
лв без ДДС

50 мл

5,00
лв без
ДДС

20 мл

2,10
лв без
ДДС

310 мл

9,06
лв без ДДС

550 гр
бежово

12,58
лв без ДДС

COSMOPUR K1 1-K-ПОЛИУРЕТАНОВО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

Основни характеристики:
много добра адхезия върху различни материали като дърво, керамика, - 

 метали и термореактивни и термопластични материали
 за всички абсорбиращи и неабсорбиращи материали
  - поносимост към естествен камък
  - лесно обслужване
  - много добра адхезия
  - много бързо съхнеща
  - висока якост
  - без разтворители
  - Без мирис
  - висока устойчивост на атмосферни влияния
  - устойчиво на топлина до + 110 ° С
  - Водоустойчиво до DIN EN 204/D4

310 мл

6,99
лв без ДДС
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