
KLB - Injektážní, spárovací, rekonstrukční pryskyřice, malty připravené k použití
Produkt balení hmotnost v kg

1000 kg
125 kg

25 kg
10 kg
12 x 1 kg
1 kg

12 x 1 kg
1 kg

1 kg

15 kg

15 kg

30 kg
10 kg
5 kg
12 x 1 kg
1 kg
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D 90 zušlechťující přísada do betonu - disperze

Syntetická disperze  bez obsahu rozpouštědel vhodná jako přísada 
do cementových malt, která zlepšuje její vlastnosti. Výrobek je 
vhodný pro všechny druhy malt a betonů.
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AC 1280 dvoukomponentní akrylátová pryskyřice pro opravy
Nízkoviskozní rychletvrdnoucí akrylátová pryskyřice vhodná pro 
opravy trhlin v potěrech, dále pro menší opravy výlomků. Upozornění 
pro objednávání: pouze 1 kg plechovka obsahuje i tvrdidlo. Pro zbylá 
balení AC 1280 prosím objednávejte samostatně!

Kontejner
PE sud

Kombi kbelík Hobbock
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AC 395 dvoukomponentní akrylátová pryskyřice
Šedá dvoukomponentní spárovací pryskyřice, připravená ke 
zpracování z výroby, plastoelastická, vhodná pro zalévání 
betonových spar. Materiál se vyznačuje rychlím vytvrzováním a je 
brousitelný. Tvrdidlo je přidáváno ke každému balení.
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PU 465 Barevná dvousložková polyuretanová spárovací hmota
Elastická barevná dvoukomponentní polyuretanová spárovací hmota 
bez obsahu rozpouštědel vhodná zejména pro dilatační nebo 
pracovní spáry s malým pohybem, zejména pro PU betony. Spárovací 
hmota se vyznačuje vysokou odloností vůči oděru, je chemicky a 
tepelně odolná. Tato polyuretanová hmota podléhá na světle malé 
změně barevného odstínu, technické vlastnosti však zůstavají 
nezměneny. 
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r EP 84 Mortar Malta pro opravy a vyplňování děr, připravená ke zpracování

Malta na bázi dvoukomponentní epoxidové pryskyřice bez přidaných 
rozpouštědel, vhodná na opravy průmyslových podlah, vyplňování děr 
nebo trojúhelníkových rohových spar na styku stěny. Vyznačuje se 
velmi dobrou přilnavostí a je oběmově stálá při tvrdnutí.
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EP 85 Fine jemná dvoukomponentní malta pro opravy a vyplňování děr, připravená ke zpracování
Jemná malta na bázi dvoukomponentní epoxidové pryskyřice bez 
přidaných rozpouštědel, vhodná na opravy průmyslových podlah, 
vyplňování děr. Malta je jednoduše zpracovatelná a umožňuje snadno 
uhlazení, vhodné zejména pro pečetěné povrchy. Vyznačuje se velmi 
dobrou přilnavostí a je oběmově stálá při tvrdnutí.
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EP 1270 injektážní pryskyřice bez obsahu rozpouštědel

Nízkoviskozní dvoukomponentní epoxidová pryskyřice bez obsahu 
rozpouštědel s dobrou smáčivostí, vhodná pro spárování a injektáže.
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