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KLB-systém Základní nátěry
Produkt
EP 30 dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro základní nátěry
Neplněná nízkoviskozní bezbarvá dvoukomponentní epoxidová
pryskyřice pro základní nátěry a vyrovnávací stěrky stejně jako pro
aktivní malty na bázi epoxidových pryskyřic.

balení

hmotnost v kg

Kombi sud
800 kg
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
Kombi kbelík
10 kg
Kombi kbelík
5 kg
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
Kombi sud: 3 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B
Kombi plechovka
2 kg
EP 50 univerzální dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro základní nátěry a konstrukční epox. pryskyřice
Univerzální bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez
Kombi sud
600 kg
obsahu rozpouštědel, vhodná pro vytváření základních nátěrů a
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
vyrovnávacích stěrek stejně jako pro vyrovnávací malty na bázi
Kombi kbelík
10 kg
epoxidových pryskyřic.
Kombi kbelík
5 kg
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B
Kombi plechovka
1 kg
EP 51 RAPID S rychletvrdnoucí dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry a konstrukční epox. pryskyřice
Kombi sud
560 kg
Rychletvrdnoucí unverzální dvoukomponentní epoxidová pryskyřice,
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
vhodná pro vytváření základních nátěrů a vyrovnávacích stěrek,
Kombi kbelík
10 kg
stejně jako pro vyrovnávací malty. Přetíratelnost EP 51 RAPID S je
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
možná již po 2-3 hodinách (při 20° C).
Kombi plechovka
1 kg
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 160 kg komp. B
EP 52 SPECIAL dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry odolné vlhkosti
Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, s Kombi sud
960 kg
vysokou adhezí, velmi odolná proti vlhkosti. Vhodná zejména pro
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
tvorbu základních nátěrů vlhkých podkladů nebo po provedeném
Kombi kbelík
10 kg
očištění od olejových látek. Dále se hodí jako základní nátěr pro
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
kovové podklady.
Kombi plechovka
1 kg
Kombi sud: 3 x 200 kg komp. A / 2 x 180 kg komp. B
EP 52 RAPID dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry odolné vlhkosti, rychle tvrdnoucí
Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, s Kombi sud
600 kg
vysokou adhezí, velmi odolná proti vlhkosti. Vhodná zejména pro
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
tvorbu základních nátěrů vlhkých podkladů nebo po provedeném
Kombi kbelík
10 kg
očištění od olejových látek. Tvrdne již při teplotách od 5° C. P ři
teplotě 20° C tvrdne b ěhem 4 - 6 hodin.
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B
EP 55 univerzální dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry a vyrovnávací stěrky s nízkými emisemi VOC
Dvoukomponentní, bezbarvá, univerzální epoxidová pryskyřice, bez Kombi sud
600 kg
obsahu rozpouštědel, vhodná pro základní nátěry a vyrovnávací
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
stěrky. Výrobek je certifikován pro svůj nízký obsah emisí VOC
Kombi kbelík
10 kg
(těkavých organických sloučenin), stejně jako EP 202, PU 410 nebo Kombi kbelík
5 kg
PU 420. Akreditace DIBt (Německý institut pro stavebnictví)
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
Kombi plechovka
Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 200 kg komp. B
1 kg
EP 57 dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry,s velmi nízkými emisemi VOC
Kombi sud
560 kg
Dvoukomponentní, univerzální epoxidová pryskyřice, s velmi nízkým
Kombi kbelík Hobbock
30 kg
obsahem VOC (těkavých organických sloučenin), vhodná pro
Kombi kbelík
10 kg
základní nátěry, vyrovnávací stěrky a konstrukční malty. Výrobek byl
Balení kombi plechovek
12 x 1 kg
spolu s EP 202 testován dle AgBB (německá komise pro zdravotní
Kombi plechovka
1 kg
hodnocení stavebních materiálů) a je certifikován DIBt (německý
institut pro stavebnictví) pro velmi nízký obsah emisí VOC.

PU 61 RAPID

PU 60

EP 727 E

EP 78

EP 71

Kombi sud: 2 x 200 kg komp. A / 1 x 160 kg komp. B
EP 71 plněná dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry
Kombi kbelík Hobbock
Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, již plněná z výroby. Vhodná
Kombi kbelík
jako srovnávací základ nebo vyrovnávací stěrky. Použití před dalšími
nátěry, rychle tvrdnoucí.

30 kg
15 kg

EP 78 plněná dvoukomponentní epox. pryskyřice pro základní nátěry ploch znečištěných oleji
Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, již plněná z výroby, vyvinutá Kombi kbelík Hobbock
30 kg
speciálně pro podklady kontaminované oleji. EP 78 se vyznačuje
Kombi kbelík
15 kg
vysokou adhezní silou. Použití: po zbavení podkladu oleje pomocí
výrobku PS 22 je třeba aplikovat EP 78.
EP 727 E dvoukomponentní rychletvrdnoucí epoxidová. pryskyřice, emulze na bázi vody vhodná pro základní nátěry,
Dvoukomponentní epoxidová rychletvrdnoucí pryskyřice bez přídavku Kombi kbelík Hobbock
25 kg
rozpouštědel, emulze na bázi ,vody, vhodná pro základní nátěry,
Kombi kbelík
10 kg
vyvinutá speciálně pro následné paropropustné povrchy KLB
EPOXIDOVÝ SYSTÉM EP 785 HS.
PU 60 jednosložkový polyuretanový základní nátěr
Penetrační polyuretanový základní nátěr tvrdnoucí i ve vlhku. Materiál Kanystr
10 kg
je vhodný pro penetraci a zlepšení vlastností minerálních podkladů,
před lepením parketových podlah pomocí lepidel na bázi reakčních
pryskyřic, dále před aplikací minerálních plnících směsí.
PU 61 RAPID jednosložkový rychletvrdnoucí polyuretanový základní nátěr
Výrobek stejných vlastností jako KLB POLYURETANOVÝ SYSTÉM Kanystr
10 kg
PU 60, navíc je rychletvrdnoucí. Savé podklady penetruje po 60-90
minutách (při +20° C), nesavé podklady penetruje po 2-3 hodinác h
(při +20° C).
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