ЦЕНОВА ЛИСТА 2017 - Система за лепене на фасадни материали
Tremco PanelTack System
Много гъвкавa лепилna система
Подходяща за фиксирането на следните фасадни материали: HPL плоскости, твърда пластмаса,
фиброцименти, алуминиеви и метални обшивки, стъкла и дори парапети.
Характеристики на продукта:
• Лесна за обработка
• Много висока начална лепливост
• Много бързо достигане на крайната якост
• Отлична адхезия
• Постоянна еластичност
• Устойчивост на UV лъчи, стареене и атмосферни влияния

1

2

Арт. №

Описание

TREMCO SP340

Бързо стягащо хибридно лепило, салам 600 ml SP340 Tremco Illbruck
Температура на полагане + 5 ° C до + 40 ° C
Начин на нанасяне - 9x9 триъгълник 40сс / m1
UV резистентност - много добра
Температурна устойчивост -40ºC До + 90 ° C;

К-во

Мер. Единица

Ед. Цена каталожна

1

бр

26,20 лв.

1

бр

16,91 лв.

1

литър

77,45 лв.

1

литър

28,24 лв.

TREMCO TN136 12x3x20

Двойно лепяща лента от PE пяна със затворена клетъчна
структура, използвана за осигуряване на висока степен на
сигурност при залепване на фасадни материали. сертификат
95/3199. Дължина на една ролка -20 л.м
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TREMCO PRIMER AT140
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TREMCO AT200

Забележки:
* Всички посочени цени са в лева без начислен ДДС
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Праймер. AT140 е повърхностен праймер необходим при
лепенето на порести повърхности, преди прилагането на
illbruck SP хибридни уплътнители и лепила.Цвят - прозрачен.
Разходна норма - 140-150 кв.м/литър ( в зависимост от
основите). При поръчка на разфасовка от 5 л : цена - 52, 32
лв/1 л
Чистител за непорести повърхности и едновременно
подобряване на сцеплението за illbruck уплътнители и
лепила.
Цвят - прозрачен.
Разходна норма - приблизително 400-450 кв.м/литър (в
зависимост от повърхността на основите). При поръчка на
разфасовка от 5 л : цена - 21,13 лв/1 л

