
vše pro
sádrokartony

AKRYLOVÝ TMEL

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE
HKS 12 COX

SÁDROKARTONÁŘSKÁ
STĚRKA

Pro aplikaci – vytlačování tmelů
nebo lepidel z kartuší.

Pro tmelení spár a opravy prasklin
sádrokartonových konstrukcí. Tmel je po 
zaschnutí lehce brousitelný a snadno přetíratelný.
Barva: bílá
Balení: 0,4 kg

0,8 kg
1,5 kg
5 kg
18 kg

Pro tmelení spár mezi rámy oken,
dveří a zdivem, rohových spár
sádrokartonových konstrukcí, 
dělících příček, dřevotřískových 
desek a dřevěných výztuh.
Podtmelování parapetů, 
prahů apod.
Barva: bílá, šedá, hnědá, černá
Balení: 250 ml

310 ml
550 ml
1,5 kg
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PROTIPOŽÁRNÍ TMEL
PYROCRYL

BRUSNÁ MŘÍŽKA

INTERIÉROVÁ BARVA NA
SÁDROKARTÓNY

SAMOLEPÍCÍ SKELNÁ PÁSKA
NA SÁDROKARTON

MALÍŘSKÝ NÁTĚR

FINÁLNÍ BROUSITELNÁ
STĚRKA 0−3 mm

HLADÍTKO PRO BRUSNOU
MŘÍŽKU

Pro tmelení spár
sádrokartonových
protipožárních 
konstrukcí, těsnění
kabelových průchodů
ve zdivu, prostupů
elektrorozvodů, plynu
apod. Při teplotách
nad 200 °C napěňuje
a zabraňuje šíření
ohně.
Barva: bílá
Balení: 310 ml

Pro nátěry
běžných 
prostor 
s požadavkem 
na kvalitu barvy. 
Vysoká kryvost, 
otěruvzdornost, 
snadná aplikace 
a dlouhá 
životnost. Nátěry omítek, dřeva, dřevotřísky apod.
Tónovatelná běžnými kolorovacími barvami.
Barva: zářivě bílá
Balení: 7 kg

14 kg
28 kg

Pro vnitřní nátěry sádrokartónů 
s požadavkem vysoké bělosti. Snadná
aplikace, vysoká kryvost a otěru−
vzdornost. Odolná proti cigaretovému
kouři – dlouhodobě zářivě bílá, vhodná
pro nátěry společenských místností 
a salónů.
Barva: zářivě bílá
Balení: 15 kg

ŠLEHANÝ SÁDROVÝ BROUSITELNÝ TMEL
(Qualy Fill)

Pro natahování nových
omítek, stěn a stropů  nebo
pro opravy zdiva pod
malby, nátěry, tapety 
a obklady. Vytváří pevný
podklad pro malby, obkla−
dy a tapety v interiérech.
Po vytvrzení (cca 24 hod.)
brousitelná s vlastnostmi
původní omítky. Stěrkování
sádrokartonu ve finální
vrstvě.
Barva: bílá
Balení: 5 kg

Pro vyplňování malých i velkých
prasklin ve zdivu, betonu,
omítkách apod., možné také
spárování sádrokartonových kon−
strukcí. Ultralehké, již přímo
namíchané plnivo pro rychlé 
a jednoduché provádění oprav.
Barva: bílá
Balení: 250 ml

500 ml
5 l
10 l

Pro broušení tmelených vrstev spár sádrokartonů.
Brusná mřížka je dodávaná v několika úrovních zrni−
tosti, která se volí dle potřeby. Nižší číslo udává
hrubší zrno a naopak.
Rozměry: 280 mm x 93 mm
Zrnitost: 80

100
120

Pro vkládání do spár při tmelení sádrokartónů,
zvyšuje pevnost tmeleného spoje a zabraňuje tvorbě
prasklin. Je opatřena jednostranným nánosem 
lepivého filmu.

Barva: bílá
Rozměry: 48 mm x 10 m

48 mm x 20 m
48 mm x 45 m
48 mm x 90 m
48 mm x 153 m

Pro uchycení brusné mřížky na sádrokartony při
broušení tmelených spár. Dobře se drží v ruce, nízká
váha držáku je optimální pro dlouhodobou práci.
Výměnný mechanismus umožňuje rychlou a snadnou
výměnu zanesené brusné mřížky za novou.
Rozměry: 228 mm x 93 mm
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PŘÍMĚS DO STAVEBNÍCH SMĚSÍ S 2802 A

MALÍŘSKÁ PÁSKA NA
OPRAVY PRASKLIN

ZAKRÝVACÍ FÓLIE

ZAKRÝVACÍ FÓLIE S LEPÍCÍ
PÁSKOU

STAVEBNÍ ZAKRÝVACÍ FÓLIE
– VYSOKOPEVNOSTNÍ

MASKOVACÍ PÁSKA

SUPER COLOR
TÓNOVANÁ BARVA

MALÍŘSKÁ AKRYLÁTOVÁ
PENETRACE

Pro zvýšení mechanických vlastností vápenných,
cementových malt, betonů a cementových 
kompozic. Zlepšuje přídržnost malty, jako přísada
do betonu zvyšuje jeho otěruvzdornost, pevnost 
a pružnost dle ČSN 72 2450.
Pro penetrační, impregnační a kotvící nátěry staveb−
ních prvků včetně sádrokartonu. Uzavírací ochranné
nátěry pro omítky, beton, cihlové zdivo apod.
Barva: mléčně bílá
Balení: 1 l

2 l
5 l
10 l
25 l
50 l

Pro snadné 
překrytí – opravu 
jemných 
a vlásečnicových 
prasklin v omítce. 
Páska je velmi tenká 
a již při prvním 
nátěru – překrytí barvou
nelze rozeznat opravené
místo na zdi. 
Barva: transparentní
Rozměry: 50 mm x 10 m

Pro ochranu podlah, 
nábytku, radiátorů 
před potřísněním 
barvou při malování 
pokojů nebo při jiných 
lakýrnických pracích. 
Při použití Zakrývací 
fólie nemusíte věnovat 
tolik času uklízení. 
Stačí sbalit, vyhodit 
a máte uklizeno. Šetří 
Váš čas a peníze. 
Barva: transparentní
Rozměry: 4 m x 5 m x 7 �m

ZAKRÝVACÍ FÓLIE NA
FASÁDY
Pro velkoplošné zakrývání fasád
při malování nebo stavebních
úpravách. Spolehlivě chrání
plochy před znečištěním.
Barva: transparentní
Rozměry: 2 m x 50 m x 7 �m

Pro účinnou ochranu před 
potřísněním zdí, koberců, 
podlah a nábytku při malování 
bytu, či jiných stavebních 
úpravách. Zakrývací fólie je 
opatřena maskovací páskou 
pro snadné upevnění 
a přichycení. 
Mimořádně efektivní. 
Barva: transparentní
Rozměry: 35 cm x 25 m  x 7 �m

60 cm x 25 m  x 7 �m
90 cm x 25 m  x 7 �m
120 cm x 25 m  x 7 �m
180 cm x 25 m  x 7 �m

Pro ochranu stavebního materiálů, strojů či pomůcek
před nepřízni počasí a větru, lze použít také jako
ochrana povrchů před potřísněním od barev či drob−
ných úlomků cihel nebo omítky.

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví – při
montáži, lakýrnických, natěračských nebo malířských
pracích. Tepelná odolnost pásky: 60 °C. Není určena
pro dřevěné povrchy. Pásku 
je nutno odstranit do 
24 hodin po 
nalepení z důvodu 
zamezení ulpění 
lepidla na
povrchu.
Barva: béžová
Rozměry: 19 mm x 50 m

25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m

Barva: černá
Rozměry: 4 m x 5 m  x 40 �m

4 m x 5 m  x 70 �m

Pro jednovrstvé nátěry stěn a stropů 
omítek, zdiva, sádrokartonových desek,
papírových tapet, dřeva a dřevotřísky 
v široké škále již namíchaných sametově
hebkých odstínů k okamžitému použití 
s vysokou kryvostí. 100% krytí již při prvním
nátěru, bez tvorby map a skvrn. 
Barva: ■ písková, ■ žlutá, ■ světle zelená,

■ sytě zelená, ■ žulová šeď,
■ mořská modř, ■ ledová modř,
■ světle hnědá, ■ jemně oranžová, 
■ šedá, ■ terracotta 

Balení: 3,5 kg

Pro penetrační nátěry omítek, sádrokartonu, dřeva,
překližky,dřevotřísky nebo betonu. Slouží k vyrovnání 
savosti různých podkladů za účelem vytvoření per−
fektní podkladové 
vrstvy pro 
malířské nátěry. 
Nátěry se 
následně 
neloupou 
a nepraskají.
Barva:
mléčně bílá
Balení: 1 l

5 l
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PAROTĚSNÁ FÓLIE N

LEPIDLO NA FÓLIE
– FOLIEFIX

KOBERCOVÁ PÁSKA SAMOLEPÍCÍ PÁSKA PE POD
SÁDROKARTONÁŘSKÉ
PROFILY

BUTYLOVÁ PÁSKA NA LEPENÍ
PAROZÁBRAN

Pro lepení PE fólií (hydroizolační 
a parotěsné fólie) v parotěsných 
podstřešních systémech nebo při
jiných průmyslových aplikacích.
Oboustranně lepící s tepelnou 
odolností −40 °C až +90°C.
Barva: černá
Rozměry: 15 mm x 1 mm x 45 mm

Pro lepení na UW (podlahy a stropy) 
a okrajové CW (boční stěny) profily, které
jsou ve styku s okolními konstrukcemi 
z důvodu zajištění akustické těsnosti 
a vyrovnání drobných nerovností. Páska je
opatřena jednostranným nánosem
kaučukového lepidla. Lepí se přímo na ple−
chové profily, které se následně pokládají.
Barva: šedá
Rozměry: 30 mm x 3 mm x 30 m

50 mm x 3 mm x 30 m
70 mm x 3 mm x 30 m
100 mm x 3 mm x 30 m

Pro lepení difúzních i nedifúzních
parotěsných střešních systémů, fixace
fólií z PE, PP, PVC, hliníkových fólií 
a lepení prachotěsných zábran dveří 
v automobilovém průmyslu.
Barva: zelená
Balení: 310 ml

Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí k většině 
podkladových materiálů. Základ pásky je tvořen
polypropylenovým nosičem s oboustranným
nánosem syntetického pryžového lepidla, celková
tloušťka 0,110 mm.
Rozměry: 50 mm x 5 m

50 mm x 10 m
50 mm x 25 m

Účinná parotěsná zábrana proti
pronikání vlhkosti a vodních par 
z interiéru do střešní konstrukce,
obvodových zdí apod. Zabraňuje 
kondenzaci vody v tepelné izolaci, kde
chrání střešní konstrukci před ztrátami
tepla a netěsnostmi a tím zvyšuje
účinnost.
Barva: transparentní
Rozměry: 1,5 m x 50 m
Gramáž: 90 g/m2

110 g/m2

140 g/m2
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LEPIDLO NA OBKLADY

LEPIDLO NA POLYSTYREN

TEKUTÁ ELASTICKÁ
HYDROIZOLACE

STAVEBNÍ LEPIDLO QUARTZ FLEX ODLAMOVACÍ NOŽE

TĚSNÍCÍ PÁS, ROHY A PRŮCHODKA
Pro trvale pružné utěsnění stykových a rohových spár, průchodů ve stěnách a podlahách, odpadů v bazénech, nádržích a sprchových koutech. Trvale pružný kaučukový pás
na bázi speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým nástřikem. Po aplikaci s Tekutou lepenkou vytváří pružné těsnění rohových spár ve
stěnách a podlahách. Součástí systému jsou také: vnitřní, vnější roh a pružná průchodka.

Pro bezpečné řezání a krájení při stavebních 
činnostech, např. zkracování fólií, otvírání pytlů,
příprava kartuší a tmelících špiček apod. Nože jsou
vybaveny bezpečnostními pojistkami.
Typ: ■odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou,

aretace šroubem
■odlamovací nůž 18 mm s vodící lištou
samoaretační
■náhradní výměnné čepele 18 mm / 10 ks

Pro lepení polystyrenových desek 
v interiérech, dekorativních podhledů,
rohových a ukončovacích ozdobných lišt,
těsnění nerovností při lepení velkoformá−
tových polystyrenových desek na různé
stavební podklady.
Barva: bílá
Balení: 310 ml

1 kg
4 kg
9 kg

Pro těsnění vůči pronikání vlhkosti vodou zatékající
pod dlažbu a obkladačky bez přítomnosti tlaku, např.
v koupelně, ve sprchových koutech, toaletách apod.
Elastická, vodotěsná bezspará těsnící fólie (nátěr), na
kterou se pokládá dlažba nebo obklady Stavebním
lepidlem QUARTZ FLEX. Zabraňuje pronikání vody a
vlhkosti do podkladu konstrukce nebo stavby.
Barva: bílá
Balení: 5 kg

13 kg

Pro lepení mozaiky a keramických obkladů na savé 
i nesavé podklady jako kámen, beton, staré obklady,
sádrokarton, umakart, cihelné zdivo, omítky a poly−
styren. Doba vytvrzení v závislosti na teplotě, na
vrstvě lepidla: 24 – 48 hod., při tloušťce vrstvy 
2 – 4 mm.
Barva:
bílá
Balení:
250 ml
310 ml
1 kg
5 kg
15 kg

Pro lepení obkladů a dlažeb zvláště na vytápěné podlahy,
asfaltový podklad, lepení na staré obklady, kladení
dlaždic a desek nekonstantní tloušťky – např. lotto, 
lepení obkladů a dlažeb na hydroizolační nátěry. Dále se
používá pro nestabilní podklady, např. na nevyzrálém
betonu (min. stáří 21 dnů), pokládání jemnozrnné
kameniny a velkoformátových desek. Je vhodné k lepení
obkladů a dlažeb bazénů (v kombinaci s výrobkem S−T7)
v interiérech i exteriérech. Ideální pro lepení výztužné
tkaniny (perling) k polystyrenu (v zateplovacím systé−
mu). Tenkovrstvá lepící malta na bázi cementu 
s vysokou adhezní silou, mrazuvzdorná, flexibilní 
dle ČSN 732577.
Barva: šedá
Balení: 5 kg

25 kg

Rozměry: 120 mm x 10 m
120 mm x 50 m

Rozměry: 140 mm x 140 mm Rozměry: 140 mm x 140 mm Rozměry: 400 mm x 400 mm
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PREZENTACE VÝROBKŮ DEN BRAVEN

OHNIVZDORNÁ
PU PĚNA

Váš prodejce: ČISTIČ PU PĚNY

RYCHLETUHNOUCÍ
2K PĚNA

MONTÁŽNÍ PĚNA

APLIKAČNÍ PISTOLE NA 
PU PĚNY
Pro aplikaci – vypěnění PU pěny z pistolových dóz.
Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou
šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

Pro montáže dveřních zárubní
a okenních rámů, vyplňování
dutin, montážních prostorů
mezi panely, zděnými 
příčkami, stropem 
a podlahou, průchodů 
elektrického vedení. Výborná
tepelná izolace půdních 
prostor nebo koupelnových
van. Vhodná i pro zvukové
izolace.
Barva: zelená
Balení: 300 ml

500 ml
750 ml

Pro rychlé ukotvení při
montáži velkých rámů – výloh.
Vytvrzuje chemickou reakcí
dvou komponentů – nutno do
8 minut vypěnit! Řezatelná po
cca 20 minutách.
Balení: 400 ml

Pro snadné očistění pracov−
ních pomůcek potřísněných
nevytvrzenou polyuretanovou
pěnou. Nepostradatelný čistič
při aplikaci pistolové pěny,
kdy pistoli je nutno vyčistit.
Upozornění: vytvrzenou pěnu
lze odstranit pouze 
mechanicky! Dóza je 
vybavena rozprašovačem, ale
lze ji i našroubovat na
aplikační pistoli.
Barva: čirá
Balení: 150 ml

500 ml

Pro protipožární systémy,
norma hořlavosti DIN
4102 B2. Při teplotách
nad 100°C zpomaluje
hoření. Montáže zárubní
s protipožárními dveřmi,
střešních oken, průchodů
elektrického vedení 
a potrubí mezi podlahou
a zdivem apod.
Barva: červená
Balení: 700 ml

pistole Ultra NBS−9058 EKO, standard

pistole Super NBS−9070, profi

pistole Profi NBS−9059, profi

pistole GOLD, profi

Modul I.
1 x koš na kartuše (11 druhů pro 12 ks)

3 x police o rozměru 62 x 34
(všechny rozměry jsou uvedeny v cm)

Kontaktujte svého obchodního zástupce pro kompletní informace ohledně
umístění prodejních stojanů ve Vaší prodejně.


