
Samo pri nas

Izravnalna masa Knauf Sheetrock Plus 3 za vse namene

Za uporabo pripravljena večnamenska tankoslojna izravnalna masa za ploskovno izravnavo in zapolnjevanje rež,
vdolbin, lukenj, fug itd. Uporabna na praktično vseh površinah: na mavčnih stenah kot polnilo z bandažnim trakom
in tudi za kitanje - ploskovna izravnava, na betonskih in ometanih stenskih površinah kot ploskovna izravnava in
zapolnjevanje. Vsebuje veziva na podlagi Vinila in druge sestavine, kar daje materialu zelo kremasto konsistenco
in znatno boljše lastnosti. Primerna za ročni nanos, TapeTech napravo (bazooko) ali s primernim Airless strojem.
Uporablja se za nivo Q1 - Q4 na zaključni površini.

Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 1K PS in 2K PS
Eno in dvokomponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in
izboljšan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Ne vsebuje
topil in ne onesnažuje okolja. Uporablja se kot hidro-izolacijska zaščita stenskih in
talnih površin, za zatesnitev gradbenih stikov, razpok, prebojev itd, ki so v stiku z
zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji). Lahko se uporablja tudi kot vmesna
zatesnitev pod estrihom ali betonskimi ploščami, balkoni in terasah, kot tudi za
lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem.
Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu.
Tehnični podatki za 1K-enokomponentni material: poraba 3,0 do 4,0
litre/m2 odvisno od podlage in zahtevnosti, čas sušenja ca. 3-5 dni odvisno od
vremena, temperatura za vgradnjo +5°C do +25°C, temperaturna odpornost po
vgradnji materiala - 20°C do + 80°C.
Tehnični podatki za 2K-dvokomponentni material: bitumenska
emulzija in reakcijski prašek, čas vgrajevanja pri pri 20°C ca. 1,5 ure, poraba
za zahtevnejše pogoje 3,5-5,0 litrov/m2, čas sušenja ca. 2 dni, temperatura za
vgradnjo +5°C do +30°C.
Lastnosti produkta:Odgovarja vsem normam po DIN 18195, z istim
materialom lahko lepimo zaščito hidroizolacije-stirodur,čepasto folijo itd., možen
nanos z primernim Airless strojem, edinstven izdelek na Slovenskem trgu.
Vaša korist pri nakupu tega izdelka: Delo lahko opravlja samo ena
oseba-prihranek delovne sile, odpadejo stroški za plin, ne odstopa od
podlage-prihranek na stroških in skrbeh, ni reklamacij pri stikih in prebojih, vedno
na zalogi pri dobavitelju.
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Specialna malta za zapolnjevanje prebojev TIROPLAN

Pametna rešitev za zapolnitev večjih lukenj v stenah, prebojev za inštalacije, za obzidave kotličkov v kopalnici, WC-jih
in v kuhinji ter za izravnavo sten. Zadelamo lahko tudi preboje v talni plošči in za nanos direktno na vertikalne odtočne
cevi, brez uporabe opeke. Polnilna malta omogoča velik prihranek časa ter bistveno zmanjšuje pretočno šumenje. Pri
debelini 5 cm dosežete požarno odpornostni razred F90. Vreča TIROPLAN polnilne malte vsebuje ca. 50 litrov in tehta
ca.15kg. Za mešanje je potrebno zaradi doziranja veziva, vedno uporabiti celo vrečo. TIROPLAN malta se lahko meša
ročno ali strojno. Z dodatkom ca. 9 litrov vode, dobite primerno malto za delo z zidarsko žlico. Mešanje materiala z
vodo traja ca. 3 minute. Malto lahko nanašate na poljubnih zidnih podlagah, zunanj in noter. Zaradi hitrega strjevanja
je potrebno svežo malto nanesti takoj po mešanju. Pri temperaturi ca. +10°C lahko nanašate sloje do 15cm,
v enem delovnem procesu. Tlačna trdnost: 1,1 N/mm2 ( 11 kg/cm2). Surova gostota: ca. 400 kg/m3, Prevodnost
toplote: 0,12 W/mK.
Lastnosti produkta: Nadomesti vse standarne obzidave, požarna in zvočna zaščita, izredno dobra lepljivost,
enostavno in hitrejše delo, možen nanos s strojem za omete, vsi potrebni certifikati, edinstven izdelek na trgu, Izjava o
lastnostih.
Vaša korist pri nakupu tega izdelka: En material za vse obzidave in zapolnitve, vsestranska uporaba, enostavno
in hitro delo - prihranek časa in denarja, hkrati požarna in zvočna izolativnost, vedno na zalogi pri dobavitelju.

Čelni opaž REKORD XPS 50 termo FZ

Termo čelni opaži iz ekstruiranega polistirola (XPS 50), širine 50mm , dolžina elementa 100 cm, čelna stran gladka
penasta površina, na vzdolžnih straneh utor in pero za enostavno spajanje elementov, podstavek iz vlaknatega
cementa (FZ) debeline 4 mm in narebran za boljši oprijem na podlago. Elemente prilepimo na zunanji rob zidu z
običajno PU peno ali PU lepilom. Čelni opaž REKORD XPS 50 termo FZ izpolnjuje vse zahteve, ki veljajo
za nizko-energijske objekte. Višina čelnega opaža po izbiri: 16cm, 18cm, 20cm. Po naročilu tudi višine nad 20cm,
skupaj s povezniki.
Lastnosti produkta: Hitra in enostavna montaža čelnega opaža - lepljenje na podlago z PU peno in vzdolžno
sestavljanje elementov enega v drugega (pero in utor), izdelava dodatnega opaža ni potrebna, gladka in ravna
površina, preprečitev toplotnega mosta, do višine čelnega opaža 20cm ni potrebno dodatno povezovanje opaža z
armaturo betonske plošče.
Vaša korist pri nakupu tega izdelka: Prihranek ca. 3 Eur na tekoči meter v primerjavi s klasičnim opaževanjem,
praktično ni odpada in posledično čiščenja in odvoz odpadnega materiala na deponijo, razopaževanje odpade, lažja
izbira fasade za investitorja objekta, vedno na zalogi pri dobavitelju.
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