
lepila, kiti
purpeni, ~istila
voski, pi{tole za kite





1 102.70 Jowacoll® Lepilo D3/D4 12 607.40 Jowatherm® Reaktant lepilo

1 Pipa za lepilo 13 950.29 Jowat® Lepilo iz UF smole 

2 195.40 Jowat® Prečni povezovalec 14 114.60 Jowcoll® Lepilo za moznike 

3 103.10 Jowacoll® Lepilo D3 15 471.64 Jowat® Lepilo za peno 

4 107.10 Jowacoll® Lepilo 1K-D4 16 687.40 Jowapur® Lepilo 1K-PUR

5 113.10 Jowacoll® Super hitro vezivo 17 685.12 Jowapur® Lepilo 1K

6 124.79 Jowacoll® Lepilo PVAc 18 900.00 Jowat® Ločilno sredstvo 

7 286.30/286.60/286.61/286.62 Jowatherm®
Talilno lepilo

19 Predstavitev

8 280.30/280.31//280.50/280.51 Jowatherm® 
Talilno lepilo

20,21 Sistem Pichler za vgradnjo oken in vrat

9 282.30 Jowatherm® Talilno lepilo  22 Toplotno izolacijski purpen

10 291.30 Jowatherm® lepilo 23 Toplotno izolacijski purpen - pištolski

11 245.00 Jowatherm® lepilo SK 12 kg 24 Purpen Giga 65® - pištolski

Kazalo

Kazalo

I



Kazalo

II

Kazalo

25 Purpen za lepljenje - pištolski 37 Lepilo Contact

26 Zimski purpen - pištolski 38 Univerzalno lepilo K-D-F®

27 Ognje odporen purpen 39 Univerzalno lepilo K-D-F® Express

28 Dvokomponentni purpen 2K 40 Lepilo za gradbeno folijo B-F-K®

29 Set purpenov, čistila in pištola za purpen 41 Lepilo MMK-P

30 Sanitarni silikonski kit S-S-P® 42 Dvokomponentno lepilo za sidranje 
V-M-K®

31 Silikonski kit B-G-M® 43 Dvokomponentni kit Mit Speed

32 Pleskarski kit M-A-C® 44 Dvokomponentni kit Mit SE

33 Akrilni kit za omet R-P-A® 45 Sekundno lepilo C-A-K®

34 Kit za parket P-A-C® 46 Čistilo za purpen

35 Kit za tesnjenje H-D-A® 47 Čistilo A-P-S®

36 Vročinsko obstojen silikonski kit H-T-S® 48 Čistilo Power Cleaner



Kazalo

III

Kazalo

48 Čistilo Power Cleaner 59 Korekturni voski in flomastri v kovčku

49 Čistilo Wegoclean 60 Gorilec za trde voske

50 Mazivo za les 60 Strgalo za trde voske

51 Gladilna tekočina za silikon 60 Lopatica za mehke voske

52 Silikon sprej 60 Lopatica za modeliranje

53 Zaščitni sprej Krown 61 Lopatica za fugiranje

54 Kit za les 61 Lopatica za fugiranje

55 Mehki korekturni voski 62 Pištola za purpen

56 Mehki korekturni voski 62 Pištola za purpen

56 Mehki korekturni voski 63 Pištola za purpen

57 Trdi korekturni voski 63 Preša za črevo

58 Korekturni flomastri 63 Preša za kit



Kazalo

IV

Kazalo

64 Preša za kit

64 Preša za kit

64 Preša za kit

64 Preša za kit

65 Informacije Jowat, PichlerInformacije



Lepilo PVAc • Disperzijsko lepilo

Šifra Naziv

180021 102.70 Jowacoll Lepilo pakirano 0,5 kg

180027 102.70 Jowacoll Lepilo pakirano 3 kg

180031 102.70 Jowacoll Lepilo pakirano 30 kg + izliv

700008 Pipa za lepilo

1

102.70 Jowacoll® Lepilo D3/D4

Lepilo D3/D4
Uporaba
Lepilo D3/D4 za splošno uporabo v skladu z EN 204/205. Za vse
namene lepljenja, ki zahtevajo povečano odpornost proti mokremu
okolju, npr. za vrata, okna in pohištvo v prostorih z visoko vlago. Za
spoje odporne proti vlagi z zahtevami po najvišji odpornosti proti
obremenitvi. Splošno lepilo za lepljenje mehkega in trdega lesa,
ivernih plošč in drugih lesenih podlag ter za visokofrekvenčno lep-
ljenje, tudi za polaganje parketa (pero in utor) in laminatnih tal ter
za furniranje. Ploska laminacija lesenih podlag z zaključno plastjo,
HPL, CPL in hladnimi ali vročimi VF metodami. Lepljenje papirja.
Lastnosti
PVAc (polivinil acetat) disperzija. Ko se uporablja kot enokompo-
nentni izdelek, doseže trajnostni razred D3, po dodatku 5 %
prečnega povezovalca Jowat® 195.40, bo dosegel trajnostni razred
D4 v skladu z EN 204/205.
Navodilo za uporabo
Za vse običajne sisteme nanašanja. Nanos s ščetko, lopatico, šobo in
valjem. Materiali, ki jih boste lepili, ne smejo biti mastni in prašni.
Morajo se odlično skladati. Lesna vlažnost naj bo 8-14 %. Na
splošno zadostuje nanos na eno površino. Pri trdem in eksotičnem
lesu priporočamo nanos na dve strani, da se poveča trdnost. To pa
bo posledično vodilo k podaljšanju odprtega časa. Priporočamo, da
so vsi materiali, ki pridejo v stik z lepilom, narejeni iz zelo kakovost-
nega nerjavečega jekla (nemški standard V4A ali boljši) ali iz in-
ertne plastike, npr. teflon, PP, poliamid. Ne sme priti v stik z drugimi
kovinami, kot so železo, cink, medenina, baker ali aluminij. Ne sme
priti v stik z alkalnimi substrati, taninski les pa lahko spremeni
barvo. Minimalna temperatura za podlago, lepilo in zunanji zrak je
15°C. Odporen proti zmrzali v skladu z GOST 1899 24-80.  
Tehnični podatki
- minimalni čas stiskanja:
pri 20°C: cca 30 min.
pri 50°C: cca 4 min.
pri 90°C: cca 1,5 min.

- pritisk: > 0,5 N/mm2

- odprti čas pri 20°C: do 8 min.
- količina nanosa: 150-200 g/m²
- viskoznost: cca 13500 mPas (Brookfield)
- gostota: cca 1,08 g/cm3

- pH vrednost: cca 3,0
- videz suhe plasti lepila: brezbarven prosojen
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner 
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička, 3 in 30 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

pipa za lepilo



Prečni povezovalec
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195.40 Jowat® Prečni povezovalec Šifra Naziv

180003 195.40 Jowat Prečni povezovalec pakirano 0,5 kg 

Prečni povezovalec
Uporaba
Poseben prečni povezovalec za Jowacoll® 102.70. Dodatek
prečnega povezovalca bo povečal odpornost proti vlagi in vročini,
v mnogih primerih pa bo tudi izboljšal oprijemljivost.
Lastnosti
Modificiran poliizocianat. Enostavno rokovanje in idealno mešanje
z disperzijo.
Dodatek k lepilu 102.70 Jowacoll®: 5 % (lepilo 102-70 Jowacoll®
doseže trajnostni razred D4 namesto trajnostnega razreda D3).
Navodilo za uporabo
Posode, ki se uporabijo za predhodno mešanje s prečnim povezo-
valcem, se ne smejo tesno zapreti (lahko počijo zaradi formacije
CO2). Prečni povezovalec se med intenzivnim mešanjem v dis-
perzijo meša počasi. Preprečiti morate penjenje. Standardno orodje
za mešanje je vrtalnik s spiralnim mešalom za barvo. Čas mešanja
enega svežnja 10 kg bo cca 5 minut.
Tehnični podatki
- čas obdelave: 4-8 ur (odvisno od vrste disperzije) 
- viskoznost: cca 1300 mPas (Brookfield)
- gostota: cca 1,14 g/cm3

- vsebnost NCO: cca 21 %
- barva: prozorna
- čiščenje: Stroje in opremo, onesnažene z mešanico lepila in

prečnega povezovalca, lahko po uporabi očistite s toplo ali hladno
vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner Concen-
trate 192.40. Dele, ki so onesnaženi samo s prečnim povezoval-
cem, lahko očistite z razredčilom Jowat® Thinner 401.40 ali
402.30. Posušeno lepilno zmes lahko odstranite samo mehansko.

- embalaža (neto): 0,5 kg steklenička (28 stekleničk v kartonu)
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!



Lepilo PVAc

103.10 Jowat® Jowacoll lepilo D3

Lepilo D3
Uporaba
Za vse namene lepljenja, ki zahtevajo povečano odpornost proti
mokremu okolju, npr. za vrata, okna in pohištvo v prostorih z vi-
soko vlago. Splošno lepilo za lepljenje mehkega in trdega lesa,
ivernih plošč in drugih lesenih podlag ter za visokofrekvenčno lep-
ljenje, tudi za polaganje parketa (pero in utor) in laminatnih tal ter
za furniranje.
Lastnosti
Če se uporablja v skladu z navodili, bo lepilo Jowacoll® 103.10
izpolnjeval zahteve trajnostnega razreda D3.  
Navodilo za uporabo
Priporočamo, da so vsi materiali, ki pridejo v stik z lepilom, nare-
jeni iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla (nemški standard V4A
ali boljši) ali iz inertne plastike, npr. teflon, PP, poliamid. Ne sme
priti v stik z drugimi kovinami kot so železo, cink, medenina, baker
ali aluminij. Za vse običajne sisteme nanašanja. Ne sme priti v stik
z alkalnimi substrati, taninski les pa lahko spremeni barvo.
Tehnični podatki
- minimalna temperatura za materiale, lepilo in zrak v sobi:
15°C (ni ista kot minimalna temperatura tvorbe plasti)

- nanos lepila: na eno ali dve strani
- količina nanosa: 150-200 g/m2

- odprti čas: 5-8 min.
- pritisk:  > 0,5 N/mm2

- minimalni čas stiskanja:
pri 20°C: cca 30 min.
pri 50°C: cca 4 min.
pri 90°C: cca 1,5 min.

- testirano pri vsebnosti vlage lesa od 6-10 % v skladu s 
standardom EN 205 in nanosom lepila cca 150 g/m2

- viskoznost: cca 10000 mPas (Brookfield)
- snovi v trdem stanju: cca 51 %
- gostota: cca 1,08 g/cm3

- pH vrednost: cca 3
- min. temperatura tvorbe plasti: cca 5°C
- videz suhe plasti lepila: brezbarven prosojen
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička, 3 in 30 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

Šifra Naziv

180051 103.10 Jowacoll lepilo pakirano 0,5 kg

180052 103.10 Jowacoll lepilo pakirano 3 kg

180053 103.10 Jowacoll lepilo pakirano 30 kg + izliv

700008 Pipa za lepilo

3

pipa za lepilo



Lepilo PVAc 1K-D4 
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Šifra Naziv

180022 107.10 Jowacoll Lepilo 1K-D4 pakirano 0,5 kg

180028 107.10 Jowacoll Lepilo 1K-D4 pakirano 3 kg

180034 107.10 Jowacoll Lepilo 1K-D4 pakirano 30 kg + izliv

700008 Pipa za lepilo

107.10 Jowacoll® Lepilo 1K-D4

Enokomponentno lepilo PVAc 1K-D4 
Uporaba
Za vse vezi z dobro toplotno odpornostjo (Watt 91), ki zahtevajo
povečano odpornost proti mokremu okolju, npr. za vrata, okna in
pohištvo v prostorih z visoko vlažnostjo. Splošno lepilo za lepljenje
mehkega in trdega lesa kot tudi za lepljenje ivernih plošč in drugih
lesenih podlag.
Lastnosti
Če se uporablja v skladu z navodili, bo Jowacoll 107.10 izpolnjeval
zahteve trajnostnega razreda D4 v skladu s standardom EN 204.
Počasno strjevanje. Lepilo se hitro strdi pri temperaturi nad 70°C.  
Navodilo za uporabo
Za vse običajne sisteme nanašanja. Priporočamo, da so vsi materi-
ali, ki pridejo v stik z lepilom, narejeni iz zelo kakovostnega
nerjavečega jekla (nemški standard V4A ali boljši) ali iz inertne
plastike, npr. teflon, PP, poliamid. Ne sme priti v stik z drugimi kov-
inami kot so železo, cink, medenina, baker, aluminij, in z alkalnimi
substrati. Taninski les lahko spremeni barvo. Za izpolnjevanje za-
htev trajnostnega razreda D4 morate nanesti lepilo na obe površini. 
Tehnični podatki
- minimalna temperatura za materiale, lepilo in zrak v sobi:
15°C (ni ista kot minimalna temperatura tvorbe plasti)

- nanos lepila: na eno ali dve strani
- količina nanosa: 100-200 g/m2

- odprti čas pri 200C: cca 10 min.
- pritisk:  > 0,5 N/mm2

- minimalni čas stiskanja:
pri 20°C: cca 20 min.
pri 50°C: cca 3 min.
pri 90°C: cca 1 min.

- viskoznost: cca 6000 mPas
- snovi v trdem stanju: cca 49 % 
- gostota: cca 1,05 g/cm3 

- pH vrednost: cca 3
- minimalna temperatura tvorbe plasti: cca 6°C
- videz suhe plasti lepila: brezbarven prosojen
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička, 3 in 30 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

pipa za lepilo



Lepilo PVAc • Disperzijsko lepilo

5

Šifra Naziv

180023 113.10 Jowacoll Super hitro vezivo pakirano 0,5 kg

180029 113.10 Jowacoll Super hitro vezivo pakirano 3 kg

180036 113.10 Jowacoll Super hitro vezivo pakirano 30 kg + izliv

700008 Pipa za lepilo

113.10 Jowacoll® Super hitro vezivo

Super hitro vezivo
Uporaba
Lepilo D2 v skladu z EN 204/205. Splošno montažno lepilo za trd
in mehak les, vse lesene podlage, tudi za plosko spajanje laminatnih
plošč. Za hitro stiskanje z najkrajšim možnim časom strjevanja.
Lastnosti
PVAc disperzija. Kratek odprti čas, zelo hitro strjevanje, visoka
končna trdnost, močna elastična plast lepila.
Navodilo za uporabo
Nanos s ščetko, lopatico, šobo in valjem.  Materiali, ki jih boste lep-
ili, ne smejo biti mastni in prašni. Morajo se odlično skladati. Lesna
vlažnost naj bo 8-12 %. Na splošno zadostuje nanos na eno
površino. Pri trdem in eksotičnem lesu priporočamo nanos na dve
strani, da se poveča trdnost. To pa bo posledično vodilo k po-
daljšanju odprtega časa. Priporočamo, da so vsi materiali, ki pridejo
v stik z lepilom, narejeni iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla
(nemški standard V4A ali boljši) ali iz inertne plastike, npr. teflon,
PP, poliamid. Ne sme priti v stik z drugimi kovinami kot so železo,
cink, medenina, baker ali aluminij, taninski les pa lahko spremeni
barvo. 
Tehnični podatki
- minimalna temperatura za materiale, lepilo in zrak v sobi:
15°C (ni ista kot minimalna temperatura tvorbe plasti)

- nanos lepila: na eno stran, za visoke zahteve, npr. trdo strukturo 
lesa na dve strani

- količina nanosa: 100-160 g/m2

- odprti čas: 3-5 min.
- pritisk: > 0,2 N/mm2

minimalni čas stiskanja:
pri 20°C: cca 3 min. *
pri 50°C: cca 2 min. *
pri 90°C: cca 1 min. *

* Ti podatki se nanašajo na direktno izpostavljenost tankih podlag 
(cca 1 mm) temperaturi. Za debelejše podlage bo potreben čas
stiskanja treba ustrezno določiti. 

- testirano pri vsebnosti vlage lesa od 6-10 % v skladu s  standardom  
EN 205 in nanosom lepila cca 120 g/m2

- viskoznost: cca 16500 mPas (Brookfield)
- gostota: cca 1,08 g/cm3

- pH vrednost: cca 5
- minimalna temperatura tvorbe plasti: cca 1°C
- videz suhe plasti lepila: brezbarven prosojen
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička, 3 in 30 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo! 

pipa za lepilo



Lepilo PVAc • Disperzijsko lepilo
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124.79 Jowacoll® Lepilo PVAc

Lepilo PVAc
Uporaba
Splošno lepilo za ploščato lepljenje. Lepilo za veliko uporab v lesno
predelovalni industriji, npr. za okvirje, ploščato spajanje, (tudi za
HPL/CPL plošče) za montažo vratnih kril npr. za jedra v strukturi
satovja in tudi za iverne plošče, mavčne plošče in mavčne kartone
na ekspandiran polistiren.
Lastnosti
PVAc disperzija. Dobre obdelovalne lastnosti, tudi v vroči klimi.
Dolg odprti čas, srednji čas strjevanja, visoka začetna in končna trd-
nost, močna elastična plast lepila.
Navodilo za uporabo
Nanos s ščetko, lopatico, šobo in valjem. Materiali, ki jih boste lep-
ili, ne smejo biti mastni in prašni. Morajo se odlično skladati. Lesna
vlažnost naj bo 8-12 %. Na splošno zadostuje nanos na eno
površino. Nanos na dve strani bo znatno znižal odprti čas.
Priporočamo, da so vsi materiali, ki pridejo v stik z lepilom, nare-
jeni iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla (nemški standard V4A
ali boljši) ali iz inertne plastike, npr. teflon, PP, poliamid. Ne sme
priti v stik z drugimi kovinami kot so železo, cink, medenina, baker
ali aluminij. Minimalna temperatura za podlago, lepilo in zunanji
zrak je 15°C.
Tehnični podatki
- minimalni čas stiskanja pri 20°C: cca 15 min.
- odprti čas pri 20°C: 8-10 min.
- količina nanosa: 
100-150 g/m², v posebnih primerih (EPS) do 200 g/m2

- minimalna temperatura za materiale, lepilo in zrak v sobi:
15°C (ni ista kot minimalna temperatura tvorbe plasti)

- pritisk: > 0,2 N/mm2

- testirano pri vsebnosti vlage lesa od 6-10 % v skladu s standardom  
EN 205 in nanosom lepila cca 120 g/m2

- viskoznost: cca 19500 mPas (Brookfield)
- snovi v trdem stanju: cca 56 %
- gostota: cca 1,24 g/cm3 

- pH vrednost: cca 6,5
- minimalna temperatura tvorbe plasti: cca 10°C
- videz suhe plasti lepila: bež
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička, 3 in 30 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

Šifra Naziv

180054 124.79 Jowacoll Lepilo pakirano 0,5 kg

180055 124.79 Jowacoll Lepilo pakirano 3 kg

180045 124.79 Jowacoll Lepilo pakirano 30 kg + izliv

700008 Pipa za lepilo

pipa za lepilo



Talilno lepilo
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286.30/286.60/286.61/286.62
Jowatherm® Talilno lepilo

Talilno lepilo za lepljenje robov
286.30 = nenapolnjeno
286.60/61/62 = napolnjeno
Uporaba
Talilno lepilo za lepljenje robov na osnovi EVA v obliki kartuš.
Razvito posebej za stroje Holzher. Široko področje uporabe. Za
robne trakove, narejene iz HPL, PVC, ABS, PP, papirja in furnirja.
Lastnosti
Etilen vinil acetat (EVA). Nizka viskoznost taline, dobro močenje,
elastična plast lepila, dobra oprijemljivost. Dobra odpornost proti
oksidaciji in barvna stabilnost v talini. Izdelek ima široko območje
možnih uporab zaradi svoje dobre toplotne obstojnosti in dolge
vroče lepljivosti. Struktura materiala robu in pogoji nanosa bodo
vplivali na spoj. Pred uporabo so priporočljiva testiranja. Stabilnost
oblike in zahteve za obdelavo je potrdil Holzher. 
Navodilo za uporabo
Za počasne do srednje hitre avtomatične robilne stroje (talilec kar-
tuš Holzher). Materiali, ki jih boste lepili, ne smejo biti mastni in
prašni ter se morajo odlično skladati. Lesna vlaga naj bo 8-10 %.
Minimalna temperatura za podlago, lepilo in zunanji zrak je 18°C.
Preprečite prepih. Obdelovalna temperatura lepila: 180 - 200°C.
Tehnični podatki
- količina nanosa: cca 230-280 g/m²
- hitrost nanosa: 8-16 m/min
- gostota: cca 1,03 g/cm3

- videz suhe plasti lepila:
286.30/286.60 = bež 
286.61 = bel
286.62 = rjav

- območje mehčanja: cca 90°C (Kofler)
- premer kartuše: ø 63 mm
- dolžina kartuše: 80 mm
- čiščenje: Predhodno čiščenje, ko je še vroč s strganjem z lopatico. 

Hladne ostanke odstranite s čistilnim sredstvom Jowat® 402.40.
- embalaža (neto): 286.30: 12,2 kg (48 kartuš v kartonu)
286.60/286.61/286.62: 15,42 kg (48 kartuš v kartonu)

- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v suhem in 
hladnem prostoru.

Šifra Naziv

180011 286.30 Jowatherm Lepilo bež pakirano kartuša 

180012 286.60 Jowatherm Lepilo bež pakirano kartuša 

180013 286.61 Jowatherm Lepilo belo pakirano kartuša 

180014 286.62 Jowatherm Lepilo rjavo pakirano kartuša 



Talilno lepilo
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280.30/280.31/280.50/280.51 Jowatherm® 
Talilno lepilo

Šifra Naziv

180040 280.30 Jowatherm Lepilo HM transparentno pakirano 25 kg

180050 280.31 Jowatherm Lepilo HM belo pakirano 25 kg

180019 280.50 Jowatherm Lepilo SK bež pakirano 25 kg

180020 280.51 Jowatherm Lepilo HM belo pakirano 25 kg

Talilno lepilo za lepljenje robov - nenapolnjeno
Uporaba
Nenapolnjeno splošno talilno lepilo za lepljenje robov na osnovi
EVA. Za avtomatične robilne stroje, npr. za lepljenje robnih trakov
iz HPL/CPL, poliestra, smolnatega papirja in furnirja. Če se lepijo
termoplastični robni trakovi, je pred uporabo treba testirati posebne
lastnosti robnih trakov in obraten premaz primerja. Odličen oprijem
na robne trakove, narejene iz HPL, PVC, ABS, PP, papirja in
furnirja. Za ravno lepljenje robov, upognjene uporabe in tudi za
BAZ.
Lastnosti
Etilen vinil acetat (EVA). Nizka viskoznost taline, dobro močenje,
visoka vroča lepljivost, elastična plast lepila in odlična toplotna ob-
stojnost. Dobra odpornost proti oksidaciji in barvna stabilnost v tal-
ini. Zelo dobre značilnosti mehanske obdelave za čisti nanos brez črt
in brez umazanja površine.
Navodilo za uporabo
Za počasne do srednje hitre avtomatične robilne stroje z aplikatorji
s šobo ali valji. Materiali, ki jih boste lepili, ne smejo biti mastni in
prašni, morajo biti suhi ter se odlično skladati. Lesna vlaga naj bo 8
- 10 %. Minimalna temperatura za podlago, lepilo in zunanji zrak je
18°C. Preprečite prepih. Obdelovalna temperatura lepila je 180 -
200°C.
Tehnični podatki
- količina nanosa: cca 150-180 g/m²
- gostota: cca 1,13 g/cm3

- območje mehčanja: cca 95°C (Kofler)
- videz suhe plasti lepila: 
280.30 = transparent
280.31 = bel
280.50 = bež  
280.51 = bel

- čiščenje: Predhodno čiščenje, ko je še vroč s strganjem z lopatico. 
Hladne ostanke odstranite s čistilnim sredstvom Jowat® 402.40.

- embalaža (neto): 25 kg granulat v papirnati vreči
- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v suhem in 
hladnem prostoru.



Talilno lepilo
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282.30 Jowatherm® Talilno lepilo Šifra Naziv

180025 282.30 Jowatherm Lepilo pakirano 5 kg

Talilno lepilo za lepljenje robov 
Uporaba
Za avtomatične robilne stroje z nizko temperaturo nanosa, npr. za
lepljenje robnih trakov smolnatega papirja in furnirja. Če se lepijo
termoplastični robni trakovi, je pred uporabo potrebno testirati
posebne lastnosti robnih trakov in obraten premaz primerja. Lahko
se nanaša na ravne robove.
Lastnosti 
Dolg odprti čas, visoka vroča lepljivost, dobra toplotna obstojnost
in dobra oprijemljivost. Odlična odpornost proti oksidaciji in dobra
barvna stabilnost v talini. Zelo dobre značilnosti mehanske obdelave
za čisti nanos brez črt. Za avtomatične nanašalne enote z valji.
Navodilo za uporabo
Lastnosti podlag in pogoji obdelave bodo vplivali na proces lep-
ljenja in spajanja. Pred uporabo so priporočljiva testiranja s strani
kupca. Materiali, ki jih boste lepili, ne smejo biti mastni in prašni,
morajo biti suhi ter se odlično skladati. Lesna vlaga naj bo 8-10 %.
Minimalna temperatura podlag in zunanjega zraka ne sme biti pod
18°C. Preprečite prepih.
Tehnični podatki:
- temperatura obdelave: 160-180°C
- hitrost nanosa: 8-30 m/min.
- gostota: cca 1,3 g/cm3

- območje mehčanja: cca 75°C (Kofler)
- videz: bež
- čiščenje: Predhodno čiščenje, ko je še vroč s strganjem z lopatico. 

Hladne ostanke odstranite s čistilnim sredstvom Jowat® 402.40.
- embalaža (neto): 5 kg posoda
- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno zaprti 

originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru.



Talilno lepilo

291.30 Jowatherm® Talilno lepilo

Talilno lepilo za lepljenje robov za ovijanje 
Uporaba
Za ovijanje profilov iz masivnega lesa, iverne plošče in MDF z
dekorativnimi papirnimi folijami in termoplastičnimi folijami
(nanos premaza na nasprotno stran).
Lastnosti
Dolg odprti čas, visoka vroča lepljivost, dobra oprijemljivost in
dobra toplotna obstojnost. Odlična odpornost proti oksidaciji in
dobra barvna stabilnost v talini.  
Navodilo za uporabo
Materiali, ki jih boste lepili, ne smejo biti mastni in prašni, morajo
biti suhi ter se odlično skladati. Lesna vlaga naj bo 8 - 10 %. Mini-
malna temperatura podlag in zunanjega zraka ne sme biti pod 18
°C. Preprečite prepih. Struktura materiala podlage in pogoji ob-
delave bodo vplivali na proces lepljenja in spajanja. Pred uporabo so
priporočljiva testiranja s strani kupca. 
Tehnični podatki
- obdelovalna temperatura:170-190°C
- hitrost nanosa: 20-80 m/min
- gostota: cca 0,90 g/cm3

- območje mehčanja: cca 75°C (Kofler)
- videz: bež
- čiščenje: Predhodno čiščenje, ko je še vroč s strganjem z lopatico. 

Hladne ostanke odstranite s čistilnim sredstvom Jowat® 402.40.
- embalaža (neto): 25 kg granulat v papirnati vreči 
- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v suhem in 
hladnem prostoru.

Šifra Naziv

180044 291.30 Jowatherm lepilo pakirano 25 kg 
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Lepilo

245.00 Jowatherm® lepilo SK 12 kg

Lepilo
Uporaba
Za dajanje samolepljivih lastnosti različnim snovem. 
Lastnosti
Nizka viskoznost, dolga lepljivost, visoka strižna odpornost in
odpornost proti luščenju.  Te značilnosti so zelo odvisne od količine
nanosa in površin, ki se lepijo. Dolga izpostavljenost vročini ali iz-
postavljenost previsoki vročini bo imela škodljiv učinek na lepila
na osnovi termoplastične gume ter bo vplivala na obdelovalno
viskoznost in toplotno obstojnost končnega spoja. 
Navodilo za uporabo
Primeren za nanos s pištolami za talilno lepilo, valjem z nanašalno
šobo ali z nanašalnim sistemom z rezilom. 
Tehnični podatki
- temperatura nanosa: 150-170°C 
- gostota: cca 0,95 g/cm3

- območje mehčanja: cca 85°C (Kofler)
- videz lepila: rumen prosojen
- čiščenje: Predhodno čiščenje, ko je še vroč s strganjem z lopatico. 

Hladne ostanke odstranite s čistilnim sredstvom Jowat® 402.40.
- embalaža (neto): 12 kg kartonska škatla
- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v suhem in 

hladnem prostoru.

Šifra Naziv

180047 245.00 Jowatherm lepilo SK 12 kg
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Talilno lepilo

607.40 Jowat® Jowatherm Reaktant lepilo

Talilno lepilo za lepljenje robov  
Uporaba
Za uporabo na avtomatičnih robilnih strojih in hitrih ovijalnih stro-
jih. Široko področje uporabe, npr. za lepljenje robnih trakov iz
HPL/CPL, poliestra, PVC, ABS, PP, smolnatega papirja, masivnega
lesa in furnirja.
Lastnosti
Hitro sušenje, visoka začetna jakost. Prečna vezava v nekaj dneh,
odvisno od vlage in vlažnosti materiala. Dobra elastičnost pri nizkih
temperaturah in dobra odpornost proti topilom. 
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: cca 140°C (odvisno od nanosa)
- gostota: cca 1,3 g/cm3

- videz suhe plasti lepila: bež
- čiščenje: Če je potrebno, ostanke talilnega lepila sperite iz talilnih 

in nanašalnih enot s sredstvom za odplakovanje Jowat® Flushing 
Agent 930.70 (prozoren) ali 930.74 (rdeč). Prečno vezan, strjen
material morate raztopiti s čistilnim sredstvom Jowat® Cleaner
930.60 (pred uporabo ga testirajte, če ustreza).

- čiščenje: Če je potrebno, ostanke talilnega lepila sperite iz talilnih 
in nanašalnih enot s sredstvom za odplakovanje Jowat® Flushing
Agent 930.70 (prozoren) ali 930.74 (rdeč). Prečno vezan, strjen
material morate raztopiti s čistilnim sredstvom Jowat® Cleaner
930.60 (pred uporabo ga testirajte, če ustreza).

- embalaža (neto): 2,5 kg kovinska posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

Šifra Naziv

180026 607.40 Jowatherm Reaktant kartuša 2,5 kg
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Lepilo iz UF smole

Šifra Naziv

180046 950.20 Jowat Lepilo iz UF smole pakirano 25 kg 
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950.20 Jowat® Lepilo iz UF smole 

Lepilo iz UF smole
Uporaba
Za spajanje furnirja in dekorativnega papirja, HPL in CPL materi-
alov na lesene podlage v hladnih ali vročih stiskalnicah, tudi za spa-
janje masivnega lesa. Pogosto se uporablja v VF stiskalnicah za
izdelavo večslojno oblikovanih delov.
Lastnosti
Lepilo v prahu z nizko vsebnostjo formaldehida, z integriranim trdil-
cem in organskimi zgoščevalci pri točnem doziranju, skoraj nič ne
pronica skozi. Za proizvajalne postopke za dosego razvrstitev I v
skladu z EN standardom 314, poglavje 2, in E1 v skladu z EN 717,
poglavje 2.
Navodilo za uporabo
Lepilo je potrebno razredčiti v mlačni vodi (18-22°C) v masnem
razmerju pribl. 2 : 1 (prah : voda), npr. 
10 kg Jowat® 950.20 UF smole in 5 kg vode, ali
10 l Jowat® 950.20 UF smole in cca 3 l vode
Količina dodane vode se lahko razlikuje za +/- 5°, odvisno od želene
viskoznosti. Primerna za standardne sisteme nanašanja (lopatica,
ročni valjček ali razpršilo lepila). Če želite, lahko lepilo obarvate z
barvili na osnovi vode ali z mineralnimi barvami brez alkalij. Če
morate lepiti težak furnir, lepilo lahko zmešate z 10-20 % npr. Jowa-
coll® 113.10, da izboljšate oprijemljivost; povečajte tudi pritisk.
Tehnični podatki
- čas uporabnosti mešanice pri 20°C: > 7 h
- min. temperatura stiskanja: 70°C
- nanos lepila: na eno stran
- količina nanosa: 
80-150 g/m2 za HPL, CPL in furnir
50-70 g/m2 za dekorativni papir

- odprti čas: cca 13 min.
- vsebnost vlage lesa: 6-10 %
- pritisk: > 0,2 N/mm2

- gostota prahu: cca 610 g/l
vsebnost smole: cca 68 
videz: bež
- temperatura stiskanja:    70°C         80°C       100°C       120°C
- minimalni čas stiskanja: 5 min.       3 min.     1 min.       0,5 min.
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo. Po čiščenju vsaj na železne dele nanesite ločilno in 
zaščitno sredstvo Jowat® 900.00, da preprečite rjavenje.

- embalaža (neto): 25 kg papirna vreča s PE oblogo
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v originalno 

zaprti embalaži v suhem in hladnem prostoru pri temperaturi od
+15 do +25°C.



Lepilo PVAc

114.60 Jowat® Jowacol lepilo

Lepilo za moznike
Uporaba
Lepilo na osnovi polivinil acetata (PVAc). Za lepljenje moznikov
na mehak in trd les ter iverne plošče s stroji za mozničenje. 
Lastnosti
Hitro strjevanje, kratek odprti čas, močna-elastična plast lepila.  
Navodilo za uporabo
Priporočamo, da so vsi materiali, ki pridejo v stik z lepilom, nare-
jeni iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla (nemški standard V4A
ali boljši) ali iz inertne plastike, npr. teflon, PP, poliamid. Ne sme
priti v stik z drugimi kovinami kot so železo, cink, medenina, baker
ali aluminij, taninski les pa lahko spremeni barvo.  Za posode pod
tlakom in visokotlačne črpalke z nanašalci s šobo. Posebna sestava,
ki preprečuje nastanek skorje na šobi, olajša začetek dela po pre-
morih.
Tehnični podatki
- minimalna temperatura za materiale, lepilo in zrak v sobi:
15°C (ni ista kot minimalna temperatura tvorbe plasti)

- viskoznost: cca 350 mPas (Brookfield)
- snovi v trdem stanju: cca 40 %
- gostota: cca 1,06 g/cm3

- pH vrednost: cca 4,5
- min. temperatura tvorbe plasti: cca 5°C
- videz suhe plasti lepila: brezbarven prosojen
- čiščenje: Stroje in opremo lahko po uporabi očistite s toplo ali 

hladno vodo, z uporabo čistilnega koncentrata Jowat® Cleaner
Concentrate 192.40.

- embalaža (neto): 25 kg posoda
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

Šifra Naziv

180041 114.60 Jowacol lepilo pakirano 25 kg
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Lepilo za peno

471.64 Jowat® Lepilo za peno

Lepilo za peno
Uporaba
Lepilo za peno na osnovi stiren kopolimera. Za lepljenje penastih
materialov, tudi lite pene in vate za oblazinjeno pohištvo med seboj
kot tudi za lepljenje lesa, lesonita, ivernih plošč, kartona, gumiranih
vlaken  in podobnih tapetniških materialov. Primeren tudi za
ekspandiran polistiren.
Lastnosti
Visoka vsebnost trdnih snovi, zato so emisije hlapnih organskih spo-
jin nizke in oddaja minimalen vonj. Dobre pršilne lastnosti, dobra
začetna oprijemljivost, lahko se nanaša enostransko; lepljivost
površine izgine po relativno kratkem času.
Navodilo za uporabo
Nanos s posodo pod tlakom ali z ročno črpalko, oboje z neposred-
nim nanosom ali preko krožnega sistema. Posode, črpalke ali cevi
ne smejo vsebovati pocinkanih kovin ali cinkovih zlitin, sicer bo
lepilo agresivno reagiralo s kovino in ne bo več uporabno.  Zados-
tuje enostranski nanos s pršilom, možen pa je tudi dvostranski. 
Tehnični podatki
- tlak materiala: 1-5 Bar
- tlak razpršila: 4-6 Bar 
- premer šobe: cca 1,5 mm
- odprti čas: 
enostranski nanos: 1-8 min., dvostranski nanos: 1-20 min.

- viskoznost: cca 750 mPas (Hoeppler)
- snovi v trdem stanju: cca 63 %
- gostota: cca 0,9 g/cm3

- videz suhe plasti lepila: rdeč prozoren
- čiščenje: čistilno sredstvo Jowat® Cleaner 403.40
- embalaža (neto): 23 kg kovinska posoda in 170 kg sod 
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. 

Šifra Naziv

180100 471.64 Jowat HighSolid 170 kg

180101 471.64 Jowat HighSolid 23 kg
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Lepilo 1K-PUR 
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Šifra Naziv

180009 687.40 Jowapur Lepilo pakirano 0,5 kg

687.40 Jowapur® Lepilo 1k-PUR

Enokomponentno PUR lepilo
Uporaba
Enokomponentno PUR lepilo za najvišjo obstojnost proti vlagi in
vročini. Za lepljenje lesa, lesenih podlag, lesa z visoko vsebnostjo
vlage, eksotičen les, sestavljenih elementov, sestavin HPL/CPL, spa-
janje na pocinkano železo ali kovine, spajanje ekspandiranega poli-
stirena (brušenega) z lesom, kamnom, itd. Ni primeren za macesen.
Lastnosti
Enokomponentni tekoči poliuretanski prepolimer, je brez topil in
suši vlago, skoraj nevidne linije lepila po lepljenju, visoka obsto-
jnost proti vročini in vlagi. Izpolnjuje zahteve D4 v skladu z EN
204/205 in Watt 91.
Navodilo za uporabo
Nanos s šobo, ščetko, lopatico ali valjem. Materiali, ki jih boste lep-
ili, ne smejo biti mastni in prašni. Morajo se odlično skladati. Če je
možno, lepite „mokro“, da dosežete optimalno močenje. Običajno
zadostuje nanos na eno stran manj porozne podlage. Lesna vlažnost
naj bo 10-14 %. Prečno povezovanje se mora izvesti med zadostnim
pritiskom, ki mora biti za vezan les in spajanje vsaj 0,6 N/mm². Če
se izdelek uporablja hladen, mora biti minimalna temperatura okolja
in podlage +10°C. Priporočljivo je, da plast lepila ali podlago malo
navlažite, če materiali ne vpijajo ali pa je vlaga lesa pod 8 %. Med
stiskanjem pazite, da preprečite, da se stiskalnica ne zalepi.
Stiskalnico premažite z ustreznim ločilnim sredstvom Jowat® za
PU lepila. Priporočamo uporabo nelepljivega papirja. Rezultat lep-
ljenja je odvisen od lastnosti materiala in pogojev obdelave. Zato
priporočamo predhodne poskuse lepljenja.
Tehnični podatki
- odprti čas pri 20°C: do 40 min.
- čas stiskanja pri +20°C: cca 120 min.
- penjenje: minimalno penjenje
- viskoznost: cca 6000 mPas (Bookfield)
- gostota: cca 1,1 g/cm3

- vsebnost trdnih snovi pri +20°C: cca 100 %
- vsebnost NCO: cca 15 %
- videz suhe plasti lepila: svetlo bež
- čiščenje: Prepolimer lahko pred sušenjem očistite s krpo, 

namočeno v topilo, npr. z uporabo razredčila Jowat® Thinner
401.30 ali s čistilnim sredstvom Jowat® PUR Cleaner 402.30. Po
sušenju ga lahko odstranite samo mehansko (brusni papir).

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. 



Lepilo 1K

685.12 Jowapur® lepilo 1K

Enokomponentno lepilo
Uporaba
Lepilo za lepljenje mineralnih plošč, vlaknenih plošč, sendvič in
vezanih plošč, ki so narejene iz mehkih vrst lesa, za materiale iz
PUR pene in polistirensko peno ter veliko drugih podlag. Ni
primeren za macesen. 
Lastnosti 
Brez topil in formaldehida. Dober oprijem na veliko podlag. Suši
vlago. Visoka trdnost. Izpolnjuje zahteve D4 v skladu z EN 204/205.
Stopnja odpornosti proti temperaturi v skladu z Watt 91 >7 N/mm2

pri 80°C, HRT 92 cca 120°C. Standardni nanos lepila je na eno stran
v kapljicah, ki se razmažejo z lopatico, kot se zahteva.
Navodilo za uporabo
Priporočljivo je, da plast lepila ali podlago malo navlažite, če ma-
teriali ne vpijajo ali pa je vlaga lesa pod 8 %. Med stiskanjem pazite,
da preprečite, da se stiskalnica ne zalepi.  Stiskalnico premažite z us-
treznim ločilnim sredstvom Jowat® za PU lepila. Priporočamo
uporabo nelepljivega papirja. Rezultat lepljenja je odvisen od last-
nosti materiala in pogojev obdelave. Zato priporočamo predhodne
poskuse lepljenja.
Tehnični podatki
- videz plasti lepila: rjav prosojen
- penjenje: močno
- temperatura obdelave:  >+10°C  
- odprti čas pri 20°C/50% relativni vlagi: 7-12 min.
- čas stiskanja pri 20°C: 30-42 min.
- viskoznost pri 20°C: cca 6.000 mPas (Bookfield)
- gostota pri 20°C: cca 1,1 g/cm3

- snovi v trdnem stanju: cca 99 %
- vsebnost NCO: cca 14 % 
- čiščenje: Prepolimer lahko pred sušenjem očistite s krpo, 

namočeno v topilo, npr. z uporabo razredčila Jowat® Thinner
401.30 ali s čistilnim sredstvom Jowat® PUR Cleaner 402.30. Po
sušenju ga lahko odstranite samo mehansko (brusni papir).

- embalaža (neto): 0,5 kg stisljiva steklenička
- skladiščenje: 6 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. 

Šifra Naziv

180048 685.12 Jowapur lepilo pakirano 0,5 kg 1K
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Ločilno sredstvo
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900.00 Jowat® Ločilno sredstvo 

Ločilno sredstvo
Uporaba
Ločilno sredstvo na osnovi disperzije olja in voska. Splošno ločilno
sredstvo in pripomoček za drsenje. Za kratkotrajne stiskalnice in
stiskalne plošče,  tudi za druge dele, ki pridejo v stik z lepilom.
Omogoča lahko in popolno odstranitev ostankov lepila z delov, ki so
obdelani z ločilnim sredstvom. Primeren za ločevanje sečnine,
melaminske smole in PVAc lepila. 
Lastnosti
Disperzija iz olja in voska. Odličen učinek proti lepilu in drsenju.
Visok izkoristek.
Navodilo za uporabo
S čisto krpo ali z gobo s finimi porami razporedite ločilno sredstvo
enakomerno in v majhnih količinah po površini (tiskalne plošče,
stiskalne plošče, itd.), da dosežete neprekinjen in trajen zaščitni pre-
maz. Priporočamo, da tiskalne plošče tiskarskega stroja obdelate,
ko so še tople. Po mokrem čiščenju morate nanašalne enote obde-
lati s sredstvom na ustreznih površinah.
Tehnični podatki
- viskoznost: gosta pasta 
- gostota: cca 0,95 g/cm3

- temperaturno območje: 20-140°C
- videz suhe plasti lepila: bel
- čiščenje: Ločilno sredstvo lahko odstranite iz tiskalnih plošč ali 
strojev s topili ali pa z milom in vodo.

- embalaža (neto): 0,8 kg in 9 kg posoda
- skladiščenje: 12 mesecev po dobavi iz proizvodnje v tesno 

zaprti originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru pri tem-
peraturi od +15 do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo!

Šifra Naziv

180016 900.00 Jowat Ločilno sredstvo pakirano 0,8 kg

180017 900.00 Jowat Ločilno sredstvo pakirano 9 kg
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Šifra Naziv

300528 FD 300 System-Pichler bel 290 ml

300543 FD 300 System-Pichler bel 600 ml

300520 Purpen System P Pichler 750 ml

Sistem Pichler za vgradnjo oken in vrat

Prožna poliuretanska pena s kitom za hermetično 
zatesnjevanje
Uporaba
Danes se vse večje zahteve postavljajo strokovno pravilni zates-
nitvi pri oknih in vratih. Sistem Pichler je vezalna snov, ki izpol-
njuje vse zahteve veljavnega standarda in je izdelan za
profesionalno uporabo. Uporablja se tam, kjer se zahtevajo za zrak
neprepustne priključne stavbne fuge z visoko gibljivostjo oziroma
za naliv neprepustne priključne stavbne fuge razreda 9A, ki jih je
tudi treba dušiti in izolirati, npr. v izdelavi oken za čisto in kon-
trolirano zapolnjevanje ter za izolacijsko zatesnitev priključnih fug
pri oknih in škatlah za rolete, v gradnji z lesom, v gradnji mon-
tažnih hiš itd. Uporablja se tudi pri zapolnjevanju priključnih fug
polnil zunanjih vrat ter za zapenjevanje majhnih stenskih prebojev
in drugih votlin. Na splošno v visoki gradnji, kjer je treba zatesniti
plošče, ometne opornike in podobno. Zaradi svoje visoke
elastičnosti zagotavlja PICHLER CHEMIE mehka celična pena za
pištole trajno oprijemanje robov in zanesljivo zatesnitev tudi pri
premikanju sestavnih delov. Izpolnjuje zahteve standarda Ö-Norm
B 5320. Pri FD 300 posebna šoba daje okenski trak širine 30 mm.  
Sistem sestoji iz dveh delov: 
1. Ekspandirana prožna poliuretanska pena zaradi svoje prožnosti  

stalno sledi gibanju lesa in s tem omogoča dobro tesnjenje.  
2. Posebni kit, ki se ga nanese na peno v notranjosti stanovanja. 
Lastnosti
PICHLER CHEMIE mehka celična pena za pištole daje visoko
elastičnost in izredno sposobnost širjenja in krčenja, kar omogoča
stalen stik z materialom. Ekološki sistem, ki ne vsebuje organskih
halogenih snovi (brom, klor, jod, ...) in freonov. Ne vsebuje izo-
cianata, silikona in topil.  Ni primerno za uporabo na polietilen, si-
likon, olja, masti in topila.
Sistem Pichler združuje 6 montažnih prednosti v enem sistemu: 
- strokovna montaža
- aktivna montaža klimatske zaščite
- energetsko varčna montaža
- dobra zvočna in toplotna izolacija
- sanacijska montaža
- ekonomična montaža
Tehnični podatki
- prožnost: 31 %, kar omogoča “dihanje” in s tem prilagajanje   
temperaturnim spremembam brez nastanka rež-spoj vedno  tesni

- temperatura dela (pena/kit): +5 do +250C/+50C
- temperaturna obstojnost: -40 do +80°C (dolgotrajno)
- možnost obdelave (pena/kit): 8-10 min./10-15 min.
- čas strjevanja pena/kit (T +200C, RV 50 %): 12 ur/40 ur
- v celoti neprepusten za zrak in dež: 600 Pa
- toplotna izolacija: 0,39W (m2-K)
- zvočna izolacija: do 63 dB
- odpornost na UV žarke (pena/kit): ne/da
- skladiščenje pena/kit: 12/9 mesecev pri temp. od +15 do 25°C
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Izravnava

Elastična pena

FD 300

Spodaj vidite podrobnosti strokovne vgradnje okna v skladu z veljavnimi standardi. Prosimo upoštevajte, da je med notranjo
širino zida in zunanjo dimenzijo podboja širina spoja najmanj 10 mm, največ pa 30 mm.

Vgradnja PVC okna Vgradnja leseno-aluminijastega
okna

Pridobljeni certifikati
1. V celoti neprepusten za zrak in dež (600 Pa) TU Gradec, certifikat številka B04.812.002.100.
2. Elastičnost 31 % OFI, certifikat številka 305.136-3.
3. Toplotna izolacija: U- vrednost do 0,35 W (m2·K) OFI, certifikat številka 307.975-2.
4. Zvočna izolacija do 63 dB IFT Rosenheim, certifikat številka 16730274/1.
5. Difuzija vodne pare, znotraj boljša zaščita pred difuzijo vodne pare, proti zunaj bolj odprto Fraunhofer inštitut za gradbeno    

fiziko, certifikat HoFM-5/2005.
6. priporočljivo dvojno bočno oprijemanje OFI, certifikat številka 305.136-3.
7. Ekološki. Ne vsebuje dodatnih organskih halogenih snovi. Ne vsebuje freonov. Ne vsebuje mehčalcev. ECO inštitut za 

varstvo okolja Köln, certifikat številka 14393.

zunaj znotraj

Detail vgradnje okna

zunanja dimenzija podboja

notranja širina zida (stenska odprtina)



Toplotno izolacijski purpen
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Toplotno izolacijski purpen

Toplotno izolacijski purpen
Uporaba
Je enokomponentna poliuretanska pena, ki se strjuje s pomočjo
vlage. Uporablja se v gradbeništvu za tesnjenje, izoliranje, monti-
ranje, zapolnjevanje, lepljenje, vgrajevanje oken in vrat, pri insta-
lacijah, ...
Lastnosti
Struktura pene s pretežno zaprtimi celicami daje dobre dušilne (do
56 dB) in izolacijske lastnosti. Odlično se oprijema skoraj vseh ma-
terialov kot so beton, omet, les, aluminij in jeklo. Nima oprijema na
polietilen, silikon, teflon. Strjena pena je poltrda, elastična, pretežno
z zaprtimi celicami, odporna proti vlagi in razpadanju. Je odporna
na staranje, ni pa UV odporna. Toplotne in zvočne izolacijske last-
nosti so odlične. 
Navodilo za uporabo
Oprijemalne površine morajo biti brez umazanije, prahu in maščob.
Suhe in vpojne podlage poškropite z vodo. Temperatura doze med
uporabo naj bo med +20 in +25°C, od temperature je namreč
odvisen volumen iztisnjene pene. Dozo pred vsako uporabo
temeljito pretresite (najmanj 20 krat), kakor tudi po prekinitvi dela
daljši od 5 minut. Odstranite pokrov in navijte adapter. Med
uporabo naj bo ventil obrnjen navzdol! S pritiskom na adapter se
lahko dozira količina izhajajoče pene. Votline napolnite največ do
polovice, ker se volumen pene po utrditvi poveča za 2 do 3 krat.
Plasti, debeline več kot 5 cm, zapolnite s peno v več delovnih ko-
rakih in pustite, da se vsaka plast strdi. Vedno delajte od spodaj
navzgor. Odvečno peno po strjevanju odrežite z nožem. Po
prekinitvi dela očistite ventil in cevko s Pichler Chemie čistilom za
PU-peno. Utrjeno PU-peno je treba odstraniti samo s sredstvom
Pichler Chemie Power Cleaner ali mehansko.
Opozorilo
Doza je pod tlakom. Zelo lahko vnetljivo. Zaščitite pred sončnim
sevanjem in temperaturami nad +500C. Po uporabi ne odpirajte s
silo in ne sežigajte. Ne brizgajte proti plamenu ali na žareče pred-
mete. Hranite izven virov vžiga. Pri delu ne kadite. 
Tehnični podatki
- volumen iztisnjene pene: cca 45 litrov 
- temperatura obdelave:
površina: minimalno +5°C, doza: +5°C do +25°C

- prosti čas zlepitve: cca 7 min. (T 20°C, RV 50 %)
- čas strjevanja: cca 12 ur (odvisno od temperature in vlažnosti)
- temperaturna obstojnost: -40°C do +80°C (dolgotrajno)
- zvočna izolacija: do 56 dB
- razred gradbenih snovi: B3 v skladu z DIN 4102, del 1
- potisni plin je brez: FCKW, HFCKW, FKW, HFKW
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi od 
+15 do +25°C.

Šifra Naziv

300508 Pur-pen montažni Pichler 750 ml

300524 Pur-pen montažni Pichler 500 ml



Toplotno izolacijski purpen - pištolski
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Šifra Naziv

300509 Pur-pen pištolski Pichler 750 ml

Toplotno izolacijski purpen - pištolski

Toplotno izolacijski purpen - pištolski 
Uporaba
Je enokomponentna poliuretanska pena, posebno namenjena za
uporabo z montažno pištolo. Strjuje se s pomočjo vlage. Uporablja
se v gradbeništvu za tesnjenje, izoliranje, montiranje, zapolnje-
vanje, lepljenje, vgrajevanje (oken, vrat, instalacij, ...). 
Prednosti pri uporabi z montažno pištolo: 
- varčna poraba zaradi natančnega doziranja
- ni naknadnega iztekanja ali kapanja ob dozi
- ni strjevanja pri prekinitvi dela
Lastnosti
Odlično se oprijema skoraj vseh materialov kot so beton, omet,
opeka, les, aluminij in jeklo. Nima pa oprijema na polietilen, si-
likon, teflon.
Navodilo za uporabo
Oprijemalne površine morajo biti brez umazanije, prahu in maščob.
Suhe in vpojne podlage poškropite z vodo. Temperatura doze med
uporabo naj bo med 20°C in 25°C, od temperature je namreč
odvisen volumen iztisnjene pene. Dozo pred vsako uporabo
temeljito pretresite (najmanj 20 krat), kakor tudi po prekinitvi dela
daljši od 5 minut. Odstranite pokrov in navijte adapter. Pri tem
mora doza stati pokonci. Doze pri tem ne deformirajte niti ne priv-
ijajte prekomerno. Takoj nato primite pištolo in pritisnite petelina
(cca 2 sekundi), da se pištola napolni s peno. Pri delu mora biti doza
vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelina sprožimo izha-
janje pene in doziramo količino izhajajoče pene. Z nastavljivim vi-
jakom na zadnji strani pištole nastavimo željen iztok pene. Pri
menjavi doze novo dozo dobro pretresemo, porabljeno dozo
odstranimo in jo takoj zamenjamo z novo, sicer se lahko pena v
adapterju strdi. Votline napolnite največ do polovice, ker se volu-
men pene po utrditvi poveča za 2 do 3 krat. Plasti, debeline več kot
5 cm, zapolnite s peno v več delovnih korakih in pustite, da  se
vsaka plast strdi. Vedno delajte od spodaj navzgor. Odvečno peno
po strjevanju odrežite z nožem. Po prekinitvi dela očistite ventil in
cevko s Pichler Chemie čistilom za PU-peno. Utrjeno PU-peno je
treba odstraniti samo s sredstvom Pichler Chemie Power Cleaner ali
mehansko.
Tehnični podatki
- volumen iztisnjene pene: cca 45 litrov 
- temperatura obdelave:
površina: minimalno +5°C, doza: +5 do +25°C

- prosti čas zlepitve: cca 7 min. (T 20°C, RV 50 %)
- čas strjevanja: cca 12 ur (odvisno od temperature in vlažnosti)
- temperaturna obstojnost: -40 do +80°C (dolgotrajno)
- zvočna izolacija: do 56 dB
- potisni plin je brez: FCKW, FKW, HFKW, HFCKW
- razred gradbenih snovi: B3 v skladu z DIN 4102, del 1
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi od 
+15 do +25°C.



Purpen - pištolski
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Šifra Naziv

300519 PUR-PEN Giga 65 P Pichler 750 ml

Purpen GIGA 65® - pištolski

Purpen GIGA 65® - pištolski
Uporaba
Pichler Chemie GIGA 65® pena za pištole je visokokakovostna
poliuretanska pena za zapolnjevanje pri montaži oken, vrat, omaric
za rolete, ... Toplotne in zvočne (59 dB) izolacijske vrednosti so
odlične. Uporablja se z montažno pištolo.
Prednosti pri uporabi z montažno pištolo: 
- varčna poraba zaradi natančnega doziranja
- ni naknadnega iztekanja ali kapanja ob dozi
- ni strjevanja pri prekinitvi dela
Lastnosti
GIGA 65® je enokomponentna pena za montažo, ki se strdi s
pomočjo vlage. Oprijema se vseh običajnih gradbenih materialov
z izjemo polietilena, silikona, olj in maščob, ločilnih sredstev in
podobno. GIGA 65® pena za pištole ima visoko izhodno hitrost
tudi pri nizkih temperaturah. Strjena pena je poltrda, elastična,
pretežno z zaprtimi celicami, odporna proti razpadanju, odporna
proti vlagi in temperaturno obstojna od -40°C do +100°C. Odporna
je pred staranjem, ni pa odporna pred UV-sevanjem.
Navodilo za uporabo
Podlage morajo biti trde, čiste in brez prahu ter maščob. Suhe in
vpojne podlage pred zapolnjevanjem s peno dobro navlažite z vodo.
Dozo pred uporabo dobro pretresite (cca. 20 krat) in privijte v
adapter. Doze pri tem ne deformirajte niti ne privijajte prekomerno.
Sprožilni vzvod takoj pritisnite za cca 2 sekundi, da se telo pištole
napolni s peno. Pri uporabi mora biti doza vedno obrnjena navzdol.
Količina pene se dozira s sprožilnim vzvodom in se lahko regulira
z nastavitvenim vijakom na pištoli. Pri zamenjavi doze novo dozo
dobro pretresite, izrabljeno dozo snemite in je takoj zamenjajte z
novo, da se pena v adapterju ne strdi. Strjeno PU-peno je treba
odstraniti samo s sredstvom Pichler Chemie Power Cleaner ali
mehansko. Pri kratkotrajnih prekinitvah dela dozo načeloma pustite
priključeno. Optimalna temperatura doze pri obdelavi je 20-25°C.
Votline napolnite največ do polovice, ker se sveža pena razširi na
1,5 do 2 kratno velikost začetnega volumna. Plasti, debele več kot
5 cm zapolnite s peno v več delovnih korakih in pustite, da se vsaka
plast strdi. Pri večjih spojih in votlinah je vlaženje priporočljivo po
vsaki plasti pene. Odprte doze porabite v 4 tednih.

Tehnični podatki
- volumen iztisnjene pene: do 65 litrov
- 40 % več izkoristka
- minimalna temperatura obdelave: 
doza: +5 do +25°C, površina: minimalno -5°C

- temperaturna obstojnost: -40 do +80°C
brez lepljenja: 8-10 min.

- čas rezanja: cca 10-12 min.
- strjevanje: cca 12 ur
- raztezanje (DIN 53430): cca 18%
- zvočna izolacija: do 59 dB
- razred gradbenih snovi po DIN 4102, del 1: B2
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi od 
+15 do +25°C. Doze skladiščite v pokončnem položaju!
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Šifra Naziv

300525 Purpen za lepljenje P Pichler 750 ml

Purpen za lepljenje - pištolski

Purpen za lepljenje - pištolski
Uporaba
Obodno lepilo za plošče je peneče, enokomponentno montažno lep-
ilo za lepljenje plošč iz polistirolne trde pene, ki se uporabljajo v
obodni izolaciji pri normalni vlažnosti tal. Obodno lepilo za plošče
je specialno narejeno za lepljenje izolacijskih plošč, ki se lahko na-
mestijo tako pod talno ploščo kot tudi na zunanjo kletno steno. Lep-
ilo je primerno tudi za zapolnjevanje fug med obodnimi
izolacijskimi ploščami. Se neznatno dodatno raztezuje.
Prednosti pri uporabi z montažno pištolo: 
- varčna poraba zaradi natančnega doziranja
- ni naknadnega iztekanja ali kapanja ob dozi
- ni strjevanja pri prekinitvi dela
Lastnosti
Obodno lepilo za plošče se zelo dobro oprijema betona, bitumen-
skih trakov in hladnih bitumenskih debelih premazov ter vseh
običajnih gradbenih materialov z izjemo polietilena, silikona, olj
in maščob, sredstev za delitev forme ipd. Za kar je mogoče ožji stik
izolacijskih plošč s telesom zgradbe je obodno lepilo za plošče
narejeno tako, da se slabo razteza. Lahko se obdeluje pri temperat-
urah od 0°C do +25°C. Odprti čas, ki pri +20°C znaša okoli 12 do
14 minut, se lahko pri višji vlažnosti zraka skrajša. Strjeno lepilo je
odporno pred razpadanjem, obstojno pred vlago in temperaturami
od -40°C do +100°C. Odporno je pred staranjem, ni pa odporno
na UV sevanje. Idealna temperatura obdelave je pri +20°C.
Navodilo za uporabo
Podlaga in obodna izolacijska plošča morata biti čisti, brez prahu
in maščob. Za hitro in enakomerno strjevanje podlage vedno dobro
navlažite. Nikoli ne ogrevajte nad +50°C, ker sicer obstaja
nevarnost pokanja. Občasno pretresanje podpira izenačitev tem-
perature. Pred navijanjem na pištolo za montažo morate dozo cca
20 krat dobro pretresti. Pištolo za montažo z navojnim adapterjem
privijte na navojni prstan doze. Doze pri tem ne deformirajte niti ne
privijajte prekomerno. Trakove pene nanesite v razdalji cca 30 cm
s kontroliranim pritiskom sprožila pištole na obodno izolacijsko
ploščo. Premer lepljivih pramenov naj znaša cca 2 cm. V primeru
neravne stene so lahko ti lepljivi prameni različni. V roku 5 do 10
minut obodno izolacijsko ploščo postavite na zunanjo plast stene.
Obodne izolacijske plošče namestite zamaknjeno tako, da začnete
delati od spodaj. Popoln čas strjevanja lepila znaša pri traku 2 cm
okoli 12 ur. 
Tehnični podatki
- izkoristek pri prostem penjenju: do 23 tekočih metrov oziroma 
cca 6 do 8 m2

- popolna obremenitev (20 mm proga): cca 12 ur
- natezna trdnost (merilna vrednost po 1 tednu): 13-20 N/cm2

- temperatura obdelave: od 0 do +25°C
- majhno dodatno širjeneje
- TÜV-preverjeni varnostni ventil brez zlepitve
- razred gradbenih snovi po DIN 4102, del 1: B3
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 18 mesecev v hladnem in  suhem prostoru. Pri 
višjih temperaturah se lahko skladiščenje značilno skrajša.
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Šifra Naziv

300523 PUR-PEN Zimski P Pichler 750 ml

Zimski purpen - pištolski

Zimski purpen - pištolski
Uporaba
Je enokomponentna poliuretanska zimska montažna pena posebno
namenjena za uporabo z montažno pištolo, ki se strjuje na vlagi.
Uporablja se v gradbeništvu za tesnjenje, izoliranje, montiranje, za-
polnjevanje, lepljenje, vgrajevanje oken in vrat, ... Odlično se opri-
jema skoraj vseh materialov kot so beton, omet, opeka, les, aluminij
in jeklo. Nima pa oprijema na polietilen, silikon in teflon. Temper-
atura doze naj bo med uporabo med +50C in +250C, temperatura
površine pa do -100C. Votline napolnite največ do polovice, ker se
volumen pene po utrditvi poveča za 2 do 3 krat. Plasti debeline več
kot 5 cm zapolnite v več delovnih korakih in pustite, da se vsaka
plast strdi.
Delovni postopek
Oprijemalne površine morajo biti brez umazanije, prahu in maščob.
Suhe in vpojne podlage poškropite z vodo. Dozo pred uporabo
dobro pretresite (najmanj 20 krat) in jo s črnim adapterjem privijte
na pištolo. Pri tem mora doza stati pokonci. Doze pri tem ne de-
formirajte niti ne privijajte prekomerno. Takoj nato primite pištolo
in pritisnite petelina (cca 2 sekundi), da se pištola napolni s peno.
Pri delu mora biti doza vedno obrnjena navzgor. S pritiskom na pe-
telina sprožite izhajanje pene. Z nastavljivim vijakom na zadnji
strani pištole nastavite željen iztok pene. Pri menjavi doze novo
dozo dobro pretresite, porabljeno dozo odstranite in jo takoj za-
menjajte z novo, sicer se lahko  pena v adapterju strdi. Temperatura
doze naj bo med uporabo med +50C in +250C, temperatura površine
pa od -100C naprej. Votline napolnite največ do polovice, ker se
volumen pene po utrditvi poveča za 2 do 3 krat. Plasti debeline več
kot 5 cm zapolnite v več delovnih korakih in pustite, da se vsaka
plast strdi. Utrjeno PU-peno je treba odstraniti samo s sredstvom
PICHLER CHEMIE Power Cleaner ali mehansko. Pri kratkotra-
jnih prekinitvah dela dozo načeloma  lahko pustite priključeno. Pri
daljših prekinitvah dela jo dobro očistite s PICHLER CHEMIE
čistilom za peno. 
Opozorilo
Doza je pod tlakom. Zaščitite pred sončnim sevanjem in temperat-
urami nad +500C. Po uporabi ne odpirajte s silo in ne sežigajte. Ne
brizgajte proti plamenu ali na žareče predmete. Hranite izven virov
vžiga. Pri delu ne kadite!
Tehnični podatki
- volumen iztisnjene pene: cca 45 litrov
- temperatura obdelave: 
površina: do -100C, doza: +5 do +250C 

- temperaturna obstojnost: -40 do +800C
- čas, ko ni več lepljiva na dotik: cca 7 min. (T +200C, RV 50 %)
- čas strjevanja: cca 12 ur (odvisno od temperature in vlage)
- zvočna izolacija: do 56 dB
- razred gorljivosti po DIN 4102 del 1: B3 
- ne vsebnuje: FCKW, HFKW
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi od 
+5 do +250C. Doze skladiščite v pokončnem položaju! 



Ognje odporen purpen - pištolski
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300512 Pur-pen ognjeodporen P Pichler 750 ml

Ognje odporen purpen - pištolski

Ognje odporen purpen - pištolski
Uporaba
Ognje odporna PU pena je enokomponentna poliuretanska pena, ki
se strjuje s pomočjo vlage. Je težko vnetljiva med trdimi, mineral-
nimi  gradbenimi snovmi (jeklenimi nosilci, betonom, vlaknenimi
cementnimi ploščami) in ustreza pri tej uporabi razredu gradbenih
snovi B1. Odlično se oprijema skoraj vseh gradbenih materialov
kot so beton, omet, zid, les, aluminij, jeklo. Nima pa oprijema na
polietilen, silikon in teflon. Uporablja se z montažno pištolo.
Prednosti pri uporabi z montažno pištolo: 
- varčna poraba zaradi natančnega doziranja
- ni naknadnega iztekanja ali kapanja ob dozi
- ni strjevanja pri prekinitvi dela
Lastnosti
Struktura pene s pretežno zaprtimi celicami daje dobre dušilne in
izolacijske lastnosti. Odlično se oprijema skoraj vseh materialov
kot so beton, omet, zid, les, aluminij in jeklo, nima pa oprijema
na polietilen, silikon, teflon. Je težko vnetljiva.
Obdelava
Oprijemalne površine morajo biti brez umazanije, prahu in maščob.
Suhe in vpojne podlage poškropite z vodo. Optimalna temperatura
obdelave je +20°C do +25°C. Dozo pred vsako uporabo temeljito
pretresite. Odstranite pokrov in navijte adapter. Med obdelavo
držite dozo z ventilom obrnjenim navzdol! S pritiskom na adapter
se lahko dozira količina izhajajoča pene. Votline napolnite največ
do polovice, ker se pena raztegne na 2 do 3 kratno velikost
začetnega volumna. Plasti, debele več kot 5 cm, zapolnite s peno v
več delovnih korakih in pustite, da se vsaka plast strdi. Vedno de-
lajte od spodaj navzgor, da se pena lahko opre. Odvečno peno po
strjevanju odrežite z nožem. Pri prekinitvi dela očistite ventil in
cevko s PICHLER CHEMIE čistilom za PU-peno. Strjeno peno
lahko odstranite samo mehansko.
Tehnični podatki
- volumen iztisnjene pene: cca 45 litrov
- temperatura obdelave: 
površina: +50C, doza: +5 do +250C 

- temperaturna obstojnost: -40 do +800C
- čas strjevanja: cca 12 ur (odvisno od temperature in vlage)
- ne vsebuje: FCKW
- razred gradbenih snovi: B1
- vsebina: 750 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi od 
+5 do +250C. Doze skladiščite v pokončnem položaju! 



Dvokomponentni purpen 
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300511 Pur-pen 2K Pichler 400 ml

300545 Pur-pen 2K Pichler 600 ml

Dvokomponentni purpen 2K

Dvokomponentni purpen 2K
Uporaba
Purpen 2K Pichler je dvokomponentna poliuretanska pena iz
aerosolne doze z značilnimi prednostmi napram enokomponentnim
penam. Reagira neodvisno od zračne vlage. Odlično se oprijema
skoraj vseh materialov kot so les, vlaknasti cementi, beton, zidovje,
omet, stiropori in tudi PVC z izjemo polietilena, silikona in teflona.
Uporablja se v gradbeništvu za pritrjevanje obodov vrat, zapolnje-
vanje fug, na primer okenskih okvirjev in zidovja, pritrjevanje
okenskih polic, pri sanitarnih delih, ... Podlage morajo biti čiste,
brez prahu in maščob.
Obdelava
Pred obdelavo s peno zaključite vsa potrebna pripravljalna dela kot
je zagozditev oboda vrat in razpiranje na treh mestih (v območju
ključavnice in na mejnih mestih). Zeleni vrtljivi krožnik na dnu
doze obrnite v smeri puščice. Obvezno naredite vsaj 6 polnih obra-
tov, da se notranji zbiralnik zagotovo odpre. Dozo cca. 30 krat
močno pretresite. Dozo pri tem držite z ventilom obrnjenim navz-
dol in jo močno pretresite navzgor in navzdol. Dobro mešanje pene
je zelo pomembno. Takoj začnite z zapolnjevanjem, saj imate po
obračanju zelenega vrtljivega krožnika samo 6 minut časa, da dozo
porabite. Po tem času se pena v dozi strdi. Dozo držite z ventilom
obrnjenim navzdol. Izhajanje pene regulirate z različnim pritiskom
na ventil. Izhajajoča pena mora biti enakomerno obarvana svet-
lozeleno. Fug ne zapolnite preveč, ker volumen naraste na 2 do 3
kratno vrednost. Sveže madeže pene takoj odstranite s čistilom za
peno Pichler Chemie Power cleaner.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +10 do +250C 
- temperaturna obstojnost: -40 do +800C (dolgotrajno)
- temperaturna obstojnost: do +1000C (kratkotrajno)
- čas ustvarjanja skorje (T 200C, RV 50%): 7 - 9 min.
- obremenitev: po 3 urah
- zvočna izolacija: 60 dB
- ne vsebuje: HFKW
- razred gradbenih snovi: B2
- vsebina: 400/600 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v pokončnem položaju.



Set purpenov, čistila in pištola za purpen
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300549 Pur-pen Box profi

Set purpenov, čistila in pištola za purpen
-  komplet vsebuje:

8 x toplotno izolacijski purpen-pištolski 750 ml
1 x čistilo za purpen 500 ml
1 x čistilo Power  cleaner 100 ml
1 x pištola za purpen PP-25

-  v kartonski škatli s PVC ročajem za lažje prenašanje

Set purpenov, čistila in pištola za purpen

8x 1x 

8x + 1x + 1x + 1x 

1x 1x 



Sanitarni silikonski kit
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300503 Silikon S-S-P sanitar prozoren 310 ml

300504 Silikon S-S-P sanitar bel 310 ml

300526 Silikon S-S-P sanitar siv 310 ml

Sanitarni silikonski kit S-S-P®

Sanitarni silikonski kit S-S-P®
Uporaba
Sanitarni silikonski kit za kopalnice in kuhinje. 1-K silikonska tes-
nilna masa na osnovi kislin. Uporablja se za tesnjenje zaključnih
fug v celotnem sanitarnem področju, med ploščicami, kadjo in
kabino za prhanje, umivalnikom. Površine, na katere nanašate
morajo biti suhe, čiste in neprašne. 
Lastnosti
Ne vsebuje strupenih snovi. Vsebuje fungicide. Je UV barvno sta-
bilen. Je trajno elastičen in odporen na vlago. Je odporen na vre-
menske vplive. Ne sme se uporabljati pri izdelavi akvarijev. Pri
mrežastem povezovanju nastajajo majhne količine ocetne kisline.
Zaradi tega so lahko ogrožene določene kovine (pločevina, baker)
in alkalne podlage.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: -10 do +400C
- temperaturna obstojnost: -50 do +1500C
- čas ustvarjanja skorje: cca 5-20 min.
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v hladnem in suhem prostoru v 
originalno zaprti dozi. Zaščitite pred zmrzaljo!



Silikonski kit 
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300501 Silikon B-G-M nevtral prozorni 310 ml

300544 Silikon B-G-M nevtral prozorni 600 ml - črevo

300502 Silikon B-G-M nevtral bel 310 ml

300527 Silikon B-G-M nevtral siv RAL 7044 310 ml

300542 Silikon B-G-M nevtral siv RAL 9006 310 ml

Silikonski kit B-G-M®

Silikonski kit B-G-M® za gradbeništvo, steklo,
kovino
Uporaba
B-G-M® je zelo kakovostno 1K nevtralno tesnilno sredstvo.
Uporablja se za tesnjenje stekla na oknih in vratih, pri zaključnih
spojih oken in stavb, gradnja iz kovin, pri izdelavi klimatizacije in
prezračevanja, fasadni in parapetni elementi, tesnjenje fug med
montažnimi betonskimi deli ter ostala tesnjenja pri stavbah.
Lastnosti
Zavira plesni in je UV barvno stabilen. Obstojen je na vlago in vre-
menske vplive. Ima izvrstne lastnosti oprijemanja na steklo,
ploščice, emajl, aluminij, umetne snovi, obdelanega in neobde-
lanega lesa, beton, zidovje. Ni ga mogoče barvati. Med strjevan-
jem ga zaščitite pred mehansko obremenitvijo in umazanijo.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: -10 do +450C
- temperaturna obstojnost: -50 do +1500C
- čas ustvarjanja skorje: cca 8-25 min.
- praktična širitev: cca 25%
- vsebina: 310/600 ml
- skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru v originalno zaprti 
dozi. Zaščitite pred zmrzaljo!



Pleskarski kit
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300500 Kit M-A-C Akril bel 310 ml

300546 Kit M-A-C Akril bel 600 ml - črevo

Pleskarski kit M-A-C®

Pleskarski kit M-A-C®
Uporaba
M-A-C® je 1K snov za tesnjenje na osnovi poliakrilata. Uporablja
se za fugiranje in manjša popravila pri premikih med različnimi
gradbenimi materiali za zunanjo in notranjo uporabo. Za tesnjenje
okenskih in vratnih delov na zid. Površine morajo biti suhe, čiste in
neprašne. 
Lastnosti
Lahko se barva. UV barvno stabilen. Ne vsebuje topil in silikona.
Lahko se obloži s silikatnim ometom. Obstojen je na vremenske
vplive. Narejen je na vodni osnovi. Ni pa primeren za fuge, ki so
trajno izpostavljene delovanju vode.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +400C
- temperaturna obstojnost: -20 do + 800C
- ustvarjanje skorje: cca 10-20 min.
- praktična širitev: cca 12%
- vsebina: 310/600 ml
- skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru, zaprt v originalni 
embalaži. Zaščitite pred zmrzaljo!



Akrilni kit za omet
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300517 Kit akril za omet Pichler bel 310 ml

Akrilni kit za omet R-P-A®

Akrilni kit za omet R-P-A®
Uporaba
Ometu podoben kit na osnovi poliakrilata. Elastoplastična tesnilna
masa brez topil. Uporablja se za plastično-elastična tesnjenja in
popravilo zidov in ometa. Ustrezno za notranjo in zunanjo uporabo.
Obdelava
Podlaga mora biti suha, nosilna, brez prahu in maščob.  Razpoke
odprite v obliki lijaka, pazite na to, da so robovi trdni, odstranite
razrahljane dele. Površino navlažite, izdelek brez zračnih
mehurčkov vbrizgajte v razpoko, če je potrebno zravnajte.
Uporabljeni izdelek zaščitite pred dežjem, dokler se ne ustvari sko-
rja. Sveži kit lahko brez težav odstranite z vodo. 
Lastnosti
Za notranjo in zunanjo uporabo. Vmešan droban pesek daje videz
ometa. Odporen je pred vremenskimi vplivi in staranjem. Je UV
barvno stabilen. Lahko se barva po 24 urah. 
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +400C
- temperaturna obstojnost: -20 do +800C
- čas ustvarjanja skorje: 15-30 min.
- praktična širitev: cca 20 %
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v hladnem in suhem prostoru, zaprt v 
originalni embalaži. Zaščitite pred zmrzaljo!



Kit za parket

34

Šifra Naziv

300531 Kit za parket P-A-C Pichler smreka 310 ml

300532 Kit za parket P-A-C Pichler bukev 310 ml

300535 Kit za parket P-A-C Pichler češnja 310 ml

300536 Kit za parket P-A-C Pichler hrast 310 ml

Kit za parket P-A-C®

Kit za parket P-A-C®
Uporaba
P-A-C® je posebna disperzijska tesnilna masa z originalnim lesnim
prahom za tesnjenje fug za lakiran in nelakiran parket. Za tesnjenje
spojev in razpok v parketu in laminatnih tleh, za lepljenje lesenih
letev in pri popravilih pohištva, ... Primeren je le za notranje pros-
tore.
Lastnosti
Oprijema se lakiranega in nelakiranega pohištva. Lahko se brusi in
barva. Je brez silikona, topil in vonja.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +400C
- temperaturna obstojnost: -20 do +800C
- ustvarjanje skorje: cca 10-20 min.
- praktična širitev: cca 10 %
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru, zaprt v originalni 
embalaži. Zaščitite pred zmrzaljo!



Kit za tesnjenje
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300539 Kit za tesnjenje fug H-D-A 310 ml

Kit za tesnjenje H-D-A®

Kit za tesnjenje fug H-D-A®
Uporaba
Visoko prožni akril  je enokomponentna tesnilna masa na osnovi
poliakrilata za elastično fugiranje in tesnjenje na mestih, kjer se ne
sme uporabljati silikon. Je idealna za elastično fugiranje med
različnimi materiali, ko so zid, kovina, kamen, marmor in veliko
umetnih mas. Lahko se uporablja za tesnjenje v notranjih in zu-
nanjih območjih.
Lastnosti
Visoko prožna akrilna masa je brez silikona, vendar ima iste last-
nosti kot silikon. Visoko prožna akrilna masa je plasto-elastična z
visokimi elastičnimi deleži, s čimer je možno nadaljnje širjenje do
20 %! Nadalje je akrilna masa odporna proti svetlobi, nevtralnega
vonja in intenzivno lepljiva. Lahko se prebarva in lahko se premaže
s silikatnim ometom. Fuga akrilne mase ima odprte pore, zato ni
primerna za področja/mesta, ki so močno obremenjena z
umazanijo! Visoko prožna akrilna masa ni obstojna v mokrih pros-
torih in se zato ne sme uporabljati v območjih, ki so stalno iz-
postavljeni vplivom vode.
Navodilo za uporabo
Površine, ki jih boste fugirali, morajo biti brez prahu, olja in
maščob. Odstraniti morate ohlapne dele in možna prisotna ločilna
sredstva. Nečisto podlago očistite, čisto podlago pa predhodno ob-
delajte s temeljnim premazom! Akrilno maso lahko uporabite tudi
na vlažnih podlagah, vendar morate zagotoviti, da se fuga lahko
posuši, ker se tesnilna masa sicer ne bo popolnoma strdila. Ne sme
se uporabljati pri temperaturah pod +5°C. Preden tvori skorjo, jo
lahko zgladite z vodo. Fugo morate zaščititi pred  dežjem,
umazanijo in močno mehanično obremenitvijo, dokler ne nastane
trdna površinska skorja. Po popolni strditvi akrilne mase jo lahko
prebarvate z veliko običajnimi trgovskimi disperzijskimi barvami.
Toda pred obdelavo morate opraviti preizkus združljivosti! Za
čiščenje uporabite nevtralna sredstva, ki se lahko mažejo. Fuge ne
smete v nobenem primeru drgniti na suho.  
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +400C
- temperaturna obstojnost: -20 do +800C
- ustvarjanje skorje: cca 10-20 min.
- praktična širitev: cca 20%
- strditev: 24 ur
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: 18 mesecev v hladnem in suhem prostoru pri 
temperaturi od +15 do +250C zaprt v originalni embalaži. Zaščitite 
pred sončnim sevanjem in zmrzaljo!



Vročinsko obstojen silikonski kit 
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300534 Silikon H-T-S kislinski 3000 C rdeč 310 ml

Vročinsko obstojen silikonski kit H-T-S® 

Vročinsko obstojen silikonski kit H-T-S® 
Uporaba
Je vročinsko obstojno enokomponentno silikonsko tesnilno sred-
stvo, ki se povezuje na osnovi kislin. Uporablja se za tesnjenje pri
višjih temperaturah v industriji, gradbeništvu, proizvodnji vozil in
motorjev, pri ogrevalnih napravah in strojništvu. Dobro se oprijema
z različnimi materiali. Pri mrežastem povezovanju se izločajo ma-
jhne količine ocetne kisline. Zaradi tega so lahko ogrožene
določene kovine (pločevina, baker) in alkalne podlage. Kit se ne
more barvati. 
Lastnosti
- obstojen pri visokih temperaturah
- zavira plesni
- trajno elastičen
- UV barvno stabilen
Tehnični podatki
- temperaturna obstojnost (kratkoročno): do +3000 C
- temperaturna obstojnost (dolgoročno): do +2500 C
- temperatura obdelave: 0 do +400C
- ustvarjanje skorje: cca 4 do 10 min.
- širitev: cca 25%
- barva: rdeča 
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru zaprt v originalni 
embalaži. Zaščitite pred zmrzaljo!



Močno univerzalno lepilo
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080079 Lepilo Contact-Pichler univerzalno 310 ml

Lepilo - Contact

Močno univerzalno lepilo Contact
Uporaba
Lepilo Contact je univerzalno uporabno poliuretansko montažno
lepilo s posebej hitrim reakcijskim časom in prožno lepilno fugo.
To lepilo se uporablja za različne uporabe v izdelavi oken in stop-
nic, v splošni gradbeni obrti ter tudi v montažnem področju, v in-
dustrijskih in strokovnih podjetjih. Je idealno za montažna in
servisna lepljenja ter v območjih izdelave kovinskih oken, oken-
skih polic, stopnic, zapolnitvah hišnih vrat, talnih letvic, lepljenja
lamina, obdelavo naravnega kamna, izdelavo akustike, izolacijske
plošče itd.
Lastnosti
Pri ustrezno pripravljeni obdelavi površin se odlično oprijema
različnih lesenih in gradbenih materialov, keramike, kovin, duro-
plastov in termoplastov. Poleg tega je poliuretansko montažno lep-
ilo brez topil, ki se lahko uporablja univerzalno in za zapolnitev
fug. V strjenem stanju se lahko obrusi ter lakira, s sončnim sevan-
jem spremeni le barvo, ne pa svojo trdnost. Obstojno je pred vre-
menskimi vplivi in toploto do +110°C. Pri uporabi se le neznatno
peni. Ima lepilno moč do 110 kg/cm2.
Navodilo za uporabo
Lepilne površine morajo biti brez prahu in maščob. Morebitno
obstoječa ločilna sredstva je treba odstraniti. Glede na lastnosti ma-
teriala in površine je treba lepilne površine najprej obrusiti. Pri lep-
ljenju aluminija se morajo površine pred tem kemijsko obdelati ali
lakirati. Pri lepljenju masivnega lesa mora pritisk znašati >1
N/mm2. Enostransko se nanese na površino za lepljenje. Da se med-
sebojno zlepijo materiali, ki niso vpojni, se priporoča naneseno lep-
ilo dodatno navlažiti z vodo, da se doseže popolno strjevanje.
Obdelovanci se morajo medsebojno povezati med časom ustvar-
janja skorje (po vlaženju maksimalno 5 minut) in po potrebi stisniti
do doseganja funkcijske trdnosti. Funkcijska trdnost se pri +20°C
doseže po cca 15 minutah. Lahko se obdeluje pri temperaturi od
+7°C naprej. Čiščenje v svežem stanju se opravlja s sredstvom
Pichler Chemie Power Cleaner. Strjeno lepilo se lahko odstrani le
mehansko.
Tehnični podatki
- moč lepljenja: 110 kg/cm2

- temperaturna obstojnost: do +1100C
- čas ustvarjanja skorje (suho, 50 % relativne zračne vlage, količina 
nanosa 500 μ-PE/PVC) pri +20°C: cca 10 min.

- čas ustvarjanja skorje (mokro, navlaženo z vodo, količina nanosa 
500 μ-PE/PVC) pri +20°C: cca 5 min.

- barva strjenega filma: bež
- lastnost filma: prožen
- viskoznost pri +20°C: srednje viskozno pastozen
- gostota po EN 542 pri +20°C: cca 1,52 g/cm³
- brez topil
- lahko se brusi in barva
- odporen na vremenske vplive
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru v zaprti originalni 
embalaži pri temperaturi od +15 do +25°C
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300505 Lepilo K-D-F Pichler bel 290 ml

300506 Lepilo K-D-F Pichler siv 290 ml

300514 Lepilo K-D-F Pichler prozoren 290 ml

300515 Lepilo K-D-F Pichler črn 290 ml

Univerzalno lepilo K-D-F®

Univerzalno lepilo K-D-F®
Uporaba
K-D-F® je novo univerzalno 1K lepilo za elastična in vibracijsko
odporna spajanja. Na podlagi svojega širokega spektra oprijemanja
se posebej uporablja  v lesni industriji, pri izdelavi jaht, pri izdelavi
akustične opreme, v kovinski industriji, pri izdelavi vozil, za tes-
njenje zunanjih spojev, za lepljenje fasadnih sendvič elementov, pri
izgradnji in popravilu okenskih in vratnih ALU okvirjev, pri mon-
taži okenskih polic. Poleg tega se uporablja za splošno lepljenje
letvic ter za lepljenje sendvičnih fasadnih elementov v strokovnih
podjetjih. Primeren je tudi za lepljenje najrazličnejših kamenih
površin (npr. marmorja, granita, terakote itd.). Ne ustvarja se
umazanost robnih con in fuga se ne maže. Odlično se oprijema
različnih kovin, lesenih materialov, duroplastov in termoplastov,
gradbenih materialov, naravnega kamna, keramike in stekla. Lahko
se brusi in barva. Je brez topil.
Lastnosti
Lahko se obdeluje na suhih in mokrih podlagah ter tudi pod vodo.
V strjenem stanju daje elastično, UV-barvno stabilno in pred vre-
menskimi vplivi obstojno lepilno fugo. Moč lepljenja je do 27
kg/cm2. Lepi tudi pod vodo. Lahko se brusi in barva. Je UV barvno
stabilen. Površina se ne maže.
Opozorilo
Vsebuje bis-(1.2.2.6.6-prentametil-4-piperidil) sebakat. Lahko
povzroči alergijske reakcije.
Tehnični podatki
- moč lepljenja: do 27 kg/cm2

- temperatura obdelave: minimalno +100C
- čas strjevanja: cca 24 ur (T +200C, RV 50 %)
- čas ustvarjanja skorje (suho): cca 10 min. (T +200C, RV 50 %)
- čas ustvarjanja skorje (mokro): cca 4 min. (T +200C, RV 50 %)
- temperaturna odpornost: do +1100C
- UV barvno odporno
- neškodljiv za živila
- obstojen pred klorom in slano vodo
- viskoznost pri + 200C: srednje viskozno
- vsebina: 290 ml
- skladiščenje: 9 mesecev v suhem prostoru v neodprti originalni 

embalaži pri temperaturi od +15 do +25°C. Ne sme biti iz-
postavljen direktnemu sončnemu sevanju!
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300550 Lepilo K-D-F Express Pichler bel 290 ml

Univerzalno lepilo K-D-F® Express

Univerzalno lepilo K-D-F® Express
Uporaba
K-D-F® je novo univerzalno 1K lepilo za elastična in vibracijsko
odporna spajanja. Na podlagi svojega širokega spektra oprijemanja
se posebej uporablja  v lesni industriji, pri izdelavi jaht, pri izdelavi
akustične opreme, v kovinski industriji, pri izdelavi vozil, za tes-
njenje zunanjih spojev, za lepljenje fasadnih sendvič elementov, pri
izgradnji in popravilu okenskih in vratnih ALU okvirjev, pri mon-
taži okenskih polic. Ne ustvarja se umazanost robnih con in fuga se
ne maže. Odlično se oprijema različnih kovin, lesenih materialov,
duroplastov in termoplastov, gradbenih materialov, naravnega
kamna, keramike in stekla. Lahko se brusi in barva. Je brez topil.
Lastnosti
Je UV-barvno stabilno. Ima pred vremenskimi vplivi obstojno lep-
ilno fugo. Moč lepljenja je do 27 kg/cm2. 
Tehnični podatki
- moč lepljenja: do 27 kg/cm2

- temperatura obdelave: minimalno +50C
- čas strjevanja: cca 24 ur (T +200C, RV 50 %)
- čas ustvarjanja skorje (suho): cca 5 min. (T +200C, RV 50 %)
- čas ustvarjanja skorje (mokro): cca 2 min. (T +200C, RV 50 %)
- UV barvno odporno
- vsebina: 290 ml
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300540 Kit za zatesnitev folije B-F-K 310 ml

Lepilo za gradbeno folijo B-F-K®

Lepilo za gradbeno folijo B-F-K®
Uporaba
Uporablja se kot specialno lepilo za trajno elastično, neprodušno
za veter, za lepljenje/tesnjenje fug, stikov gradbenih elementov in
prekrivanje spojev v parnih pregradah, parnih zavorah in tesnilnih
folijah v suhi gradnji v skladu z Uredbo o varčevanju z energijo
2002. Doseže hitro funkcionalno trdnost zlepljenih folij in se lahko
uporabi brez pritisne letve pri ustrezni tvorbi zank folij, ki se lep-
ijo, za fuge in stike pri novih ali renovacijskih gradbenih delih v
skladu z DIN 4108-7 (2001-08). Ima odličen oprijem na različne
gradbene materiale kot so kamen, beton, omet, malto, les in različne
kovine kot tudi na folije ter s tem doseže zahtevane nepredušne
stike/spoje. Primeren je za lepljenje folije na rahlo vlažne, prašne,
vpojne podlage in se odlikuje zlasti s svojim pospešenim strjevan-
jem tudi na nevpojnih podlagah.    
Lastnosti
Je tiksotropno (ne kaplja), ne vsebuje nobenih topil, je odporno
proti zmrzovanju do -30°C, lahko se obdeluje pri temperaturi do -
5°C, v strjenem stanju ima trajno elastične, samolepilne lastnosti
odporne na vlago.    
Navodilo za uporabo
Nanaša se enostransko (kot 4 do 8 mm debel trak) na parne pre-
grade in zavore brez prahu in maščobe ali na gradbeni material (po
možnosti suhe podlage brez prahu, lahko tudi na rahlo vlažne,
prašne vpojne podlage). Takoj nato se spoji folija in fiksira z rahlim
pritiskom. Alternativno se lahko spoj folije izvede po pogojnem
sušenju lepila (16 do 20 ur v neprašnem okolju). Sproščeni spoji se
lahko zaradi samolepilnih lastnosti lepila ponovno spojijo. Čas
strditve (postopek sušenja) se spreminja glede na temperaturo in
zračno vlago. Po popolnem času strditve ima lepilo za gradbeno
folijo visoko trajno lepilnost. Nestrjeno lepilo za gradbeno folijo
se lahko očisti z vodo.
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: od -5 do +350C
- temperaturna obstojnost: od -30 do +600C
- barva strjene plasti: svetlo modra
- lastnost strjene plasti: trajno elastična
- viskoznost pri +20°C: srednje viskozno pastozen
- gostota po EN 542 pri +20°C: cca 1,17 g/cm³
- vsebina: 310 ml
- skladiščenje: 12 mesecev v suhem prostoru v zaprti originalni 

embalaži pri temperaturi od +15 do +25°C brez direktnega
sončnega sevanja.
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082417 MMK-P 310 ml lepilo montažno belo

Lepilo MMK-P
Uporaba
Zelo močno poliuretansko enokompoentno lepilo z visoko
odpornostjo in visoko viskoznostjo, ki omogoča lepljenje brez pri-
tiska. Univerzalna uporaba. Lepi porozne materiale, kovino, plas-
tiko (razen PE, PP, PTFE), les, beton, aluminij, kamen, pohištvene
sestave, večino gradbenih materialov. Lepljenje in tesnjenje v grad-
beništvu in kovinsko-predelovalni industriji, lepljenje okenskih
polic in panelov, za sanitarno uporabo, za lesene konstrukcije, lep-
ljenje lesenih talnih letev, pritrditev stenskih plošč, lepljenje deko-
rativnih plošč. Za zunanjo in notranjo uporabo. 
Lastnosti
- zelo velik začetni oprijem
- visoka lepljivost
- lahko se barva
- odporen proti večini kemikalij 

- za notranjo in zunanjo uporabo

- ustreza standardom D4 in DIN 204
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +350C
- temperaturna obstojnost: -40 do +1000C 
- barva: bela
- vsebina: 310 ml

Lepilo MMK-P
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300541 Lepilo za sidranje V-M-K Pichler 280 ml

082418 Nastavek PVC za MIT kite

Dvokomponentno lepilo za sidranje 
V-M-K 280®

Dvokomponentno lepilo za sidranje V-M-K 280®  
Uporaba
Komponenti, ki sta sestavljeni iz mešanice smole in trdila, sta v
dveh ločenih komorah. Pri uporabi s stiskalno pištolo se obe kom-
ponenti v privitem statičnem mešalcu zmešata v visoko trdno maso
malte, ki se potem vbrizga v izvrtano luknjo za pritrditev. Enos-
tavno in natančno doziranje. Uporablja se za pritrditev stopnic,
spomenikov, pri vodnjakih, okenskih mrežah in strojih. Prav tako
tudi za pritrditev priključnih elementov z malto: armaturno železo,
profili, sidrne palice, rešetke, mreže.
Lastnosti
Vezna malta se odlikuje po enostavnem rokovanju in zagotavlja
pritrditev brez pritiska ob istočasni višji nosilnosti. Možnosti
uporabe vezne malte so vsestranske in tako obstaja veliko možnosti
uporabe v industriji kot tudi doma. Usklajeni dvokomponentni  sis-
tem vezne malte VMK omogoča natančno in enostavno doziranje
mase malte.
Navodilo za uporabo
- izvrtajte luknjo 
- luknjo očistite 
- malto VMK napolnite od najnižje točke luknje 
- pritrdilni element vstavite v luknjo z vrtečimi gibi 
- pustite, da se malta strdi (glej reakcijske čase)
Tehnični podatki
- reakcijski časi
temperatura podlage (°C)  40     30 20 5         0 -5
odprti čas (min.)      2  3 4     12       25 45
čas strditve (min.)          15     25     45     90     180     360

- orientacijske vrednosti V-M-K za beton fc=20 N/mm², sidrna 
palica: avtomatsko jeklo razred trdnosti 5.8

M8  M10  M12  M16  M20
globina izvrtine (mm) 80    90      110   125    170
premer izvrtine (mm)                         10    12       14     18      24
priporočena obremenitev (KN)         3,4   4,9      6,8    9,8    14,8 
na vložek za vse smeri obremenitve

- brez stirena
- temperatura obdelave: od -5 do +400C
- čiščenje: Reagirani material se lahko odstrani samo mehansko.
- opozorilo

Hraniti izven dosega otrok. Hranite na hladnem. Če pride v stik  z
očmi, takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitna očala.
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Draži kožo in oči.
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

- vsebina: 280 ml
- skladiščenje: 12 mesecev, v originalno zaprti dozi v suhem in 
hladnem prostoru pri temperaturi od +5 do +25°C.
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082419 MIT-Speed Polyester kit 300 ml

082418 Nastavek PVC za MIT kite

Dvokomponentni kit MIT Speed 

Dvokomponentni kit MIT Speed 
Uporaba
MIT speed je dvokomponentna masa, ki hitro utrjuje, kar omogoča
hitro montažo in s tem prihranek dragocenega časa. Omogoča
natančno fiksiranje vložka, navojne palice, vijaka, cevi.  Za iztisko-
vanje kita se uporablja klasična pištola za kit. Nastavke za mešanje
lahko menjamo, zato lahko kartušo porabimo do konca. 
Lastnosti
Brez motečega vonja, ker ne vsebuje stirola. Barva kita svetlo siva.
Tehnični podatki
-reakcijski časi
temperatura podlage (°C) 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30
odprti čas (min.) 10          6 3 1,5 1
čas strditve (min.)                60 40 20 10 8

- vsebina: 300 ml

nastavek PVC za dvokomponentne MIT kite

Montaža
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082416 MIT-SE 300 ml Epoxy acrylate kit

082418 Nastavek PVC za MIT kite

Dvokomponentni kit MIT-SE

Dvokomponentni Kit MIT-SE
Uporaba
MIT kit omogoča natančno fiksiranje vložka, navojne palice, vi-
jaka, cevi. Je dvokomponentna masa, ki hitro utrjuje, kar omogoča
hitro montažo in s tem prihranek dragocenega časa. Za iztiskovanje
kita se uporablja klasična pištola za kit. Nastavke za mešanje lahko
menjamo, zato lahko kartušo porabimo do konca.
Lastnosti
- evropski tehnični atest za opcijo 7 za nerazpokan beton
- požarni preizkus F30-F120
- brez motečega vonja, ker ne vsebuje stirola
- možnost uporabe v vlažnih vrtinah
- hitro strjevanje
- barva malte: siva
Tehnični podatki
-reakcijski časi
temperatura podlage:
(°C)                         0-5  6-10  11-15  16-20  21-25  26-30  31-35
odprti čas (min.)       18 11 7 5 4 3         2
čas strditve (min.)     90 65 50 40 32 27       23

- vsebina: 300 ml

nastavek PVC za dvokomponentne MIT kite

Montaža
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300530 Lepilo C-A-K Pichler 20 g sekundno

Sekundno lepilo C-A-K® 20

Sekundno lepilo C-A-K® 20
Uporaba
Uporablja se za zelo hitro lepljenje. 
Opozorilo
Draži oči, dihala in kožo. V trenutku zlepi kožo in oči. Hranite
izven dosega otrok. Ob stiku z očmi spiramo z vodo in obiščemo
zdravnika. Cianakrilat.
- vsebina: 20 g
- skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru.



Čistilo za purpen

Čistilo za purpen

Čistilo za purpen
Uporaba
PICHLER CHEMIE® čistilo za PU-peno raztopi poliuretansko
peno in čisti PU-pištole. Čisti jeklo, krom, aluminij, eloksal, steklo,
nelakirani les in trde kamnine.
Lastnosti
PICHLER CHEMIE® čistilo za PU-peno odstranjuje maščobe, olja,
saje, katran, ostanke sredstev za nego kamna, voske, žvečilne gu-
mije, nestrjeno poliuretansko peno, ostanke lepilnih in tesnilnih
sredstev.
Navodilo za uporabo
Platneno krpo ali nebarvani krep papir močno napršite s čistilom za
PU-peno, umazano površino večkrat obrišite z drugo čisto, vlažno
krpo. Če je podlaga vpojna, pustite da čistilo za PU-peno prodre
skozi njo in umazanijo obrišite s krpo za čiščenje. Z majhnimi
preizkusi vedno zagotovite, da PICHLER CHEMIE® čistilo za PU-
peno ne razrahlja podlage. PICHLER CHEMIE® čistilo za PU-peno
s črnim adapterjem rahlo privijte do konca na pištolo. Doze pri tem
ne deformirajte niti ne privijajte prekomerno. Sprožilec pištole pre-
vidno pritisnite, da iz telesa pištole odstranite ostanke pene. Takoj ko
PICHLER CHEMI® čistilo za PU-peno začne izhajati iz odprtine
cevi na pištoli, pustite sprožilec. Pustite, da čistilo v notranjosti piš-
tole deluje cca. 1-2 min., potem ga pustite izteči skozi odprtino šobe
(pritisnite sprožilec) v posodo dokler ne začne iztekati čisto PICH-
LER CHEMIE® čistilo za PU-peno. Ta postopek po potrebi
ponovite 2-3 krat. Upoštevajte tehnična pojasnila. 
- vsebina: 500 ml
- skladiščenje: Doze skladiščite v pokončnem položaju.

Šifra Naziv

300513 Pur-pen čistilo Pichler 500 ml
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300533 Čistilo A-P-S Pichler 1000 ml

Čistilo A-P-S®

Čistilo A-P-S®
Uporaba
Posebej narejeno za odstranjevanje PU pene, ostankov tesnil, lep-
ilnih folij in etiket. Poleg tega je zelo primerno tudi za odstranje-
vanje nečistoč, olj, masti in smol na preprogah. Nanosite  ga
nerazredčenega z gobo ali krpo. Površino, ki jo čistite, najprej te-
stirajte. Pustite delovati 10 do 15 minut, odvisno od stopnje
nečistosti. Čistilo je zelo močno, zato pri uporabi uporabljajte
rokavice! Na splošno velja, da čistilo odstranjuje maščobe takoj.
Po potrebi postopek ponovite in zaščitite sosednje predmete. Pred
uporabo preverite delovanje na manjši površini.
Opozorilo
Lahko vnetljivo! Draži kožo! Možnost preobčutljivosti v stiku s
kožo! Zelo strupeno za vodne organizme, vodam lahko povzroči
dolgoročno škodo! Ne izlivajte ga v kanalizacijo! Ne vdihujte
hlapov! V stiku z očmi jih takoj sperite z vodo in obiščite
zdravnika! Pri zaužitju takoj obiščite zdravnika in pokažite nalepko
na embalaži! Ne bruhajte na silo! Izdelek odstranite le med posebne
odpadke! Brez ustreznega prezračevanja je možnost ustvarjanja ek-
splozivnih plinov! Shranjujte izven dosega otrok!
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +200C
- vsebina: 1 liter
- skladiščenje: V zračnem prostoru, ločeno od hrane in izvorov 
vžiga! Ne izpostavljajte ga direktni sončni svetlobi! Ne 
skladiščite nad temperaturami +300C! Pri delu ne kadite!
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300507 Čistilo Power-cleaner Pichler 100 ml

300547 Čistilo Power-cleaner Pichler 500 ml

Čistilo Power cleaner

Čistilo Power Cleaner
Uporaba
Uporaba aktivnega topila Power Cleaner je mogoča povsod, kjer
so konvencionalna čistila odpovedala ali kjer so bila uporabljena
topila/kemijske snovi, ki so škodljiva za ljudi in okolje. Aktivno
topilo Power Cleaner je primerno za odstranjevanje umazanije na
plastiki in PVC-ju, kovinah in legiranemu jeklu ter tudi na steklu in
pleksi steklu. To čistilo je poleg tega primerno tudi za odstranje-
vanje umazanije na lesu, keramiki, naravnem in umetnem kamnu,
ploščicah, betonu in ometih. Aktivno topilo Power Cleaner je zelo
primerno za odstranjevanje ostankov PU-pene, barvnih umazanij,
ostankov barve, mastnih, smolnatih površin, edigsa, lepil, lakov,
disperzijskih barv, ostankov lepil od nalepk. Je univerzalno čistilo
za čiščenje PVC oken in PVC okovja. Aktivno topilo Power
Cleaner se lahko uporablja tudi za čiščenje lakirnih orodij in pack.
Ločevanje nalepk, folij in reklamnih napisov za to čistilo niso
noben problem! Ostale umazanije, ki se lahko z aktivnim topilom
Power Cleaner odstranijo brez ostankov: črnilo označevalnih
svinčnikov, kemičnih svinčnikov, flomastrov, mastne, oljaste
otrdele umazanije, disperzijske barve, hermetizacije in impreg-
nacije, posušena kri na oblačilih. Pred uporabo preverite delovanje
na manjši površini.
Lastnosti
Aktivno topilo Power Cleaner je 100 % rastlinsko in brez ostankov
odstranjuje umazanije na že navedenih površinah! Pri uporabi ak-
tivnega topila Power Cleaner  je priporočljivo nositi rokavice, ker
opisani izdelek močno topi maščobe. Površine zatem vedno očistite
z vodo, da nevtralizirate čistilo! Če se čistilo po uporabi ne nev-
tralizira, je le-to aktivno do 14 ur po uporabi. Rastlinska moč, ki
čisti!
Navodilo za uporabo
Čistilo nanesite nerazredčeno z gobo/krpo ali razpršilnikom direk-
tno na površino za čiščenje. Površina mora biti suha, ker se bo v
nasprotnem primeru delovanje čistila nevtraliziralo! Izdelek prav-
iloma reagira s takojšnjo odstranitvijo opisanih vrst umazanije. V
posameznih primerih lahko čas delovanja traja od 5 minut do več
ur. Mejne predmete morate zaščititi. Pred začetkom dela obvezno
opravite pripravljalne preizkuse, da preverite združljivost s pod-
lago. Pri temperaturah pod +5°C in nad +25°C se sredstva ne sme
uporabljati. Pri uporabi na tleh obvezno pazite, da pred tem izklo-
pite talno gretje!
Opozorilo
Obdelovalno površino najprej testirajte. Nataknite rokavice, ker
čistilo močno deluje na topljenje maščob!
Tehnični podatki
- temperatura obdelave: +5 do +250C
- poraba glede na umazanijo: 1 liter za cca 10-30 m2

- odstranjuje brez ostankov
- kratek čas delovanja
- prijazen do ljudi in okolja
- vsebina: 100/500 ml
- skladiščenje: 18 mesecev v suhem in  hladnem prostoru.
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089018 Wegoclean čistilni sprej 500 ml

Čistilo Wegoclean
Uporaba
Čistilo za industrijo in obrt. Za odstranjevanje maščobe iz
pločevine, za odstranjevanje etiket in ostankov lepila. Za čiščenje
površin pred nanosom lepila. Pred uporabo preverite delovanje na
manjši površini.
Lastnosti
Raztopi trdovratno umazanijo, olje, maščobo, vosek, katran, gu-
mijaste odrgnine in neposušene ostanke silikona. Deluje kot
razmaščevalec. Je idealno primeren za odstranjevanje samolepil-
nih etiket in njihovih ostankov. Je pH nevtralen in ni jedek. Ima
prijeten vonj po citrusih.
Opozorilo
Nevarno za okolje. Zelo vnetljivo. Posoda pod pritiskom. Zaščitite
pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte je temperaturam nad
50°C. Pločevinke ne preluknjajte in ne zažgite, tudi po uporabi ne.
Ne pršite proti odprtemu ognju ali žarečemu materialu. Hranite
stran od virov vžiga - ne kadite. Hranite izven dosega otrok. Pri
uporabi lahko mešanica hlapov z zrakom tvori eksplozivno mešan-
ico. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo v dobro
prezračevanih prostorih. Draži kožo. Hlapi lahko povzročijo zas-
panost in omotico. Strupen za vodne organizme, lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne izpraznite v
kanalizacijo. Ta material in njegovo embalažo odstranite na odpad
za zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov. Pločevinko razpršila
popolnoma izpraznite za pravilno odstranitev. 
- vsebina: 310 ml   

Čistilo Wegoclean



Mazivo za les

50

Šifra Naziv

300518 Mazivo za les Pichler 5 litrov

Mazivo za les

Mazivo za les za lahko drsenje lesa na delovnih
strojih
Uporaba
Uporablja se za lahko drsenje lesa na delovnih strojih. Mazivo za
les je posebni izdelek za ročno nanošenje na podložne površine
strojev za obdelavo lesa, montažnih miz, drsnih  tirnic, tečajev,
predalov, žaginih listov, rezkarjev, strojev za sestavljanje furnirja z
lepljivimi papirnimi trakovi, ... Za drsenje lesa brez težav. Mazivo
nanesite na obe strani miz naravnalnega in skobeljnega stroja in ta
postopek ponavljajte med obdelavo lesa. 
Prednosti pri uporabi
- lahko in varno napredovanje na delovnih površinah
- enakomerna obdelava lesnih površin
- lahko vodenje na smolnatem in mokrem lesu
- smole ne lepijo delovnih površin 
- dodana razpršilna doza in izliv z ventilom
Lastnosti  
- nevtralizira smolo
- brez silikona
- ne lepi se z ostružki in lesno smolo
- ščiti pred vlago
- izpodriva vlago
- ščiti strojne mize pred korozijo
- ščiti orodje in vodila strojev
- ščiti gole strojne mize pred korozijo
- čisti nastavitvena kolesa, ročna vretena, omejevalnike, žagine
liste in rezkalne glave

- ni oviranja pri luženju, lakiranju, furniranju ali lepljenju, ker je
brez silikonov 

- varno vodenje materiala
- manj uporabe sile
- lahko drsenje po mokrem in zasmoljenem lesu 
- enakomerna obdelava lesa
- ni umazanije na strojih in materialih
- krajši strojni časi in boljša storilnost
- pred uporabo dobro pretresite
- vsebina: 5 litrov

izliv razpršilna doza



Gladilna tekočina za silikon
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300538 Gladilna tekočina za silikon

Gladilna tekočina za silikon

Gladilna tekočina za silikon
Uporaba
Za glajenje sveže površine tesnilne mase preden se prekorači čas
nastanka skorje. Za vse silikone, poliuretan, hibrid, bitumen. Kon-
centrat gladilnega sredstva razredčite v razmerju sestavin 1:10.
Glede na način delovanja se lahko razredči do razmerja 1:100. Pre-
sežno gladilno sredstvo po delu odstranite, da preprečite nastanek
madežev. Zaradi nevarnosti nastanka razpok ne uporabljati za
akrilne disperzije. Tu gladite s čisto vodo brez dodatkov.
Lastnosti
Čista, transparentna in vodna raztopina iz površinsko aktivnih
snovi, ki je na podlagi dermatološko testiranih sestavin koži pri-
jazna. Redči se z vodo in ne spreminja stopnje sijaja površine tes-
nilne mase. Prav tako se ne izpirajo barvine iz tesnilne mase.
- vsebina: 1 liter 
- skladiščenje: 24 mesecev v hladnem in suhem prostoru.



Silikon sprej
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300537 Silikon sprey 400 ml

Silikon sprej

Silikon sprej
Uporaba
Z dobrim drsnim delovanjem trajno ščiti, neguje in izolira plastične,
gumijaste in kovinske dele v notranjosti in na zunanji strani vozil.
Odbijač, mreža hladilnika, spojler, zaščitne letve, armatura dobijo
visoki sijaj in ne razpokajo. Gumijasti deli, kot so npr. guma na
vratih in pokrovu motorja, gumijasti blažilci, cevi hladilnika, avto-
mobilske pnevmatike so negovani, ne postanejo krhki, se ne prim-
rznejo in prilepijo. Ne povzroča madežev. Maže tirnice pomične
strehe in sedeže, valje varnostnih pasov, impregnira zložljive strehe.
Električne kontakte in vžigalni sistem ščiti pred vlago. Je vses-
transko uporaben kot sredstvo proti sprijemanju ter za nego koles
in motorjev.
Lastnosti
- maže, ščiti in neguje 
- čisti, ohranja, impregnira
- preprečuje statično naelektrenje (odbija prah)
- ščiti pred korozijo
- služi kot pomoč pri montaži
- ne povzroča madežev
- preprečuje cvileči in škripajoči hrup
Uporaba
- dozo dobro pretresite
- površino rahlo napršite iz razdalje cca 25 cm
- presežno količino zgladite s čisto, mehko krpo
- ne uporabljajte v neposredni bližini lakiranih delov
- vsebina: 200 ml
- skladiščenje: V suhem prostoru v zaprti originalni embalaži. 
Zaščitite pred zmrzaljo!



Zaščitni sprej 
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150713 Sprey Krown 250 ml

150714 Sprey Krown 500 ml

150647 Sprey Krown KL735 gostejši 500 ml

Zaščitni sprej Krown

Zaščitni sprej Krown
Uporaba
Krown je olje izdelano v Kanadi, ki preprečuje rjavenje. Uporablja
se za zaščito kovin, ki so izpostavljene oksidaciji. Zaustavlja ko-
rozijo na kovinah, izpodriva vlago ter maže gibljive dele.
Uporablja se za zaščito vozil, koles (verige), za mazanje vijakov,
ključavnic, za zaščito orožja (lovci, športniki), za kmetijske stroje,
v industriji, ladjedelstvu, letalstvu ... Ščiti in maže gibljive dele.
Deluje dlje kot vsa dosedanja sredstva, ker na kovini naredi tanek
sloj, ki vodi preprečuje dostop do površine. 
Lastnosti
Je okolju prijazen, brez barve in vonja, ne vsebuje kislin in si-
likonov. Ni strupen. Biološko je popolnoma razgradljiv. Ne ško-
duje plastiki, gumi in lesu, ni agresiven do laka in drugih premazov
na izdelku. Zagotavlja varno uporabo (ni nevarnosti eksplozije).
Takoj po opravljenem premazu lahko izdelke uporabljamo tudi v
dežju (voda olja ne izpere). Nanaša se lahko tudi na mokro površino
ali na površino, ki jo je že načela korozija. Prodre tudi v najbolj ne-
dostopne dele. Preprečuje zmrzovanje ključavnic. 
Opozorilo
Doza je pod tlakom. Zelo lahko vnetljivo. Zaščitite pred soncem, ne
izpostavljajte temperaturam višjim od +500C. Ne pršite v odprt pla-
men ali žareča telesa. Pri delu ne kadite! 
- vsebina: 250 in 500 ml
- skladiščenje: Hranite ločeno od virov vžiga.



Kit za les
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080030 Kit za les 200 ml Grilith-javor

080031 Kit za les 200 ml Grilith-jelka,bor

080032 Kit za les 200 ml Grilith-jesen

080033 Kit za les 200 ml Grilith-hrast

080035 Kit za les 200 ml Grilith-tik

080036 Kit za les 200 ml Grilith-bukev

080037 Kit za les 200 ml Grilith-oreh

080039 Kit za les 200 ml Grilith-mahagoni

Kit za les

Kit za les
Uporaba
Kit nanesite na suho in očiščeno obdelovalno površino. Na zraku se
hitro suši in strjuje, zato je možna takojšnja nadaljnja obdelava lesa.
Po uporabi pločevinko takoj zaprite. Delajte samo v dobro
prezračenih prostorih. Preprečite vdihavanje hlapov. Pri delu ne ka-
dite!
- vsebina: 200 ml
- skladiščenje: Zavarujte pred vplivi toplote. Hranite izven virov 
vžiga.



Mehki korekturni voski
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083000 C12-010 Vosek mehki svetli 2-delni

083001 C12-015 Vosek mehki javor 2-delni

083002 C12-020 Vosek mehki smreka 2-delni

083003 C12-030 Vosek mehki bor 2-delni

083004 C12-040 Vosek mehki bor 2-delni

083005 C12-048 Vosek mehki hrast 2-delni

083006 C12-050 Vosek mehki breza 2-delni

083007 C12-051 Vosek mehki breza 2-delni

083008 C12-058 Vosek mehki bukev 2-delni

083009 C12-060 Vosek mehki bukev 2-delni

083010 C12-070 Vosek mehki bukev 2-delni

083011 C12-075 Vosek mehki bukev 2-delni

083012 C12-080 Vosek mehki macesen 2-delni

083013 C12-090 Vosek mehki jelša 2-delni

083014 C12-100 Vosek mehki jelša 2-delni

083015 C12-110 Vosek mehki hrast P40 2-delni

083016 C12-120 Vosek mehki hrast P45 2-delni

083017 C12-130 Vosek mehki hrast P43 2-delni

083018 C12-140 Vosek mehki hrast P46 2-delni

083019 C12-150 Vosek mehki hrast 2-delni

083020 C12-160 Vosek mehki teak 2-delni

083021 C12-170 Vosek mehki oreh P21 2-delni

083022 C12-180 Vosek mehki oreh P10 2-delni

083023 C12-190 Vosek mehki oreh P35 2-delni

083024 C12-200 Vosek mehki oreh P11 2-delni

083025 C12-210 Vosek mehki češnja P30 2-delni

083026 C12-220 Vosek mehki češnja P3 2-delni

083027 C12-225 Vosek mehki češnja 2-delni

083028 C12-227 Vosek mehki češnja 2-delni

083029 C12-230 Vosek mehki češnja 2-delni

083030 C12-241 Vosek mehki hruška 2-delni

083031 C12-250 Vosek mehki hruška 2-delni

083032 C12-258 Vosek mehki hruška P8 2-delni

083033 C12-260 Vosek mehki macore 2-delni

083034 C12-270 Vosek mehki macore 2-delni

083035 C12-300 Vosek mehki mahagoni 2-delni

083036 C12-320 Vosek mehki mahagoni P36 2-delni

083037 C12-330 Vosek mehki mahagoni 2-delni

083038 C12-350 Vosek mehki mahagoni P33 2-delni

Mehki korekturni voski

Mehki korekturni voski
- za popravilo poškodb lesa, iveralov, ...
- vsebina paketa: 2 kosa



Mehki korekturni voski
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083039 C12-830 Vosek mehki rdeč RAL3000 2-delni

083040 C12-850 Vosek mehki moder RAL5002 2-delni

083041 C12-855 Vosek mehki moder RAL5010 2-delni

083042 C12-857 Vosek mehki moder RAL5013 2-delni

083043 C12-860 Vosek mehki zelen RAL6005 2-delni

083044 C12-900 Vosek mehki krem RAL9001 2-delni

083045 C12-910 Vosek mehki beli RAL9003 2-delni

083046 C12-920 Vosek mehki beli RAL9010 2-delni

083047 C12-930 Vosek mehki beli RAL9016 2-delni

083048 C12-950 Vosek mehki črn RAL9005 2-delni

083049 C12-960 Vosek mehki sivi RAL7035 2-delni

083050 C12-965 Vosek mehki sivi RAL7042 2-delni

083051 C12-966 Vosek mehki sivi RAL7043 2-delni

Mehki korekturni voski

Mehki korekturni voski
- za popravilo poškodb lesa, iveralov, ...
- vsebina paketa: 2 kosa

Šifra Naziv Barva

083090 C12 Vosek mehki Sortiment-1 5-delni javor, smreka, jelka, bor

083091 C12 Vosek mehki Sortiment-2 5-delni breza, bukev, jelša, brest

083092 C12 Vosek mehki Sortiment-3 5-delni hrast

083093 C12 Vosek mehki Sortiment-4 5-delni oreh, tik

083094 C12 Vosek mehki Sortiment-5 5-delni češnja 

083095 C12 Vosek mehki Sortiment-6 5-delni hruška, macore

083096 C12 Vosek mehki Sortiment-7 5-delni mahagoni, palisander

083097 C12 Vosek mehki Sortiment-8 5-delni RAL bela, siva, črna

083098 C12 Vosek mehki Sortiment-9 5-delni RAL bela

083099 C12 Vosek mehki Sortiment-10 5-delni RAL siva

083100 C12 Vosek mehki Sortiment-20 20-delni 18 lesnih tonov, bela, črna 

Mehki korekturni voski

Mehki korekturni voski
- za popravilo poškodb lesa, iveralov, ...
- vsebina paketa: 5 ali 20 kosov



Trdi korekturni voski
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083055 C13-010 Vosek trdi svetli 2-delni

083056 C13-015 Vosek trdi javor 2-delni

083057 C13-020 Vosek trdi smreka 2-delni

083058 C13-040 Vosek trdi bor 2-delni

083059 C13-048 Vosek trdi hrast 2-delni

083060 C13-058 Vosek trdi bukev 2-delni

083061 C13-060 Vosek trdi bukev 2-delni

083062 C13-090 Vosek trdi jelša 2-delni

083063 C13-110 Vosek trdi hrast P40 2-delni

083064 C13-130 Vosek trdi hrast P43 2-delni

083065 C13-170 Vosek trdi oreh P21 2-delni

083066 C13-190 Vosek trdi oreh P35 2-delni

083067 C13-200 Vosek trdi oreh P11 2-delni

083068 C13-210 Vosek trdi češnja P30 2-delni

083069 C13-220 Vosek trdi češnja P3 2-delni

083070 C13-227 Vosek trdi češnja 2-delni

083071 C13-230 Vosek trdi češnja 2-delni

083072 C13-241 Vosek trdi hruška 2-delni

083073 C13-258 Vosek trdi hruška P8 2-delni

083074 C13-300 Vosek trdi mahagoni 2-delni

083075 C13-350 Vosek trdi mahagoni P33 2-delni

083076 C13-920 Vosek trdi beli RAL9010 2-delni

083077 C13-930 Vosek trdi beli RAL9016 2-delni

083078 C13-950 Vosek trdi črni RAL9005 2-delni

083079 C13-960 Vosek trdi sivi RAL7035 2-delni

Trdi korekturni voski

Trdi korekturni voski
- za popravilo poškodb lesa, iveralov, ...
- vsebina paketa: 2 kosa



Korekturni flomastri
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083111 C20-060 Flumaster-barva bukev

083112 C20-075 Flumaster-barva jelša

083113 C20-130 Flumaster-barva hrast P43

083114 C20-185 Flumaster-barva oreh

083115 C20-190 Flumaster-barva oreh P35

083116 C20-350 Flumaster-barva mahagoni P33

083120 C22-015 Flumaster-lak javor

083121 C22-020 Flumaster-lak smreka

083122 C22-015 Flumaster-lak javor

083123 C22-058 Flumaster-lak bukev

083124 C22-060 Flumaster-lak bukev

083125 C22-095 Flumaster-lak jelša

083126 C22-110 Flumaster-lak hrast P40

083127 C22-130 Flumaster-lak hrast P43

083128 C22-190 Flumaster-lak oreh P35

083129 C22-190 Flumaster-lak češnja

083130 C22-210 Flumaster-lak češnja

083131 C22-241 Flumaster-lak hruška

083132 C22-258 Flumaster-lak hruška

083133 C22-830 Flumaster-lak rdeč RAL 3000

083134 C22-850 Flumaster-lak moder RAL 5002

083135 C22-855 Flumaster-lak moder RAL 5010

083136 C22-857 Flumaster-lak moder RAL 5013

083137 C22-860 Flumaster-lak zelen RAL 6005

083138 C22-920 Flumaster-lak beli RAL 9010

083139 C22-930 Flumaster-lak rdeč RAL 9016

083140 C22-950 Flumaster-lak črni RAL 9005

083141 C22-960 Flumaster-lak sivi RAL 7035

Korekturni flomastri

Korekturni flomastri
- za hitro popravilo majhnih odrgnin 
- za barvanje robov



Korekturni voski in flomastri v kovčku
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083182 C76 Voski + flumastri Cleho

Korekturni voski in flomastri v kovčku

Korekturni voski in flomastri v kovčku
- za popravilo poškodb iveralov, lesa
- komplet C76 vsebuje: 
- 6 sortimentov 5 delnih mehkih voskov C12
sortimenti: 1, 2, 3, 5, 8, 10

- 4 flomastre-lak C22 
C22-015 Flomaster-lak javor
C22-058 Flomaster-lak bukev
C22-060 Flomaster-lak bukev 
C22-920 Flomaster-lak beli RAL 9010

- 10 konic za flomastre C22
- 1 mehka lopatica C40
- PVC kovček



Pribor za delo z voski in barvami
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083175 Gorilec za trde voske

Gorilec za trde voske

Gorilec za trde voske
- za taljenje, mešanje in nanašanje trdih voskov

Šifra Naziv

083179 C44 Kovinska klina-rezilo

Kovinsko strgalo za trde voske

Kovinsko strgalo za trde voske
- za poravnavo in odstranjevanje trdih voskov na popravljanih 
površinah

- ne poškoduje obdelovane površine

Šifra Naziv

083174 C40 Lopatica PVC za mehke voske

Lopatica za mehke voske

Lopatica za mehke voske
- za poravnavo in odstranjevanje mehkih voskov na popravljanih 
površinah

- ne poškoduje obdelovane površine

Šifra Naziv

083178 C43 Lopatica za modeliranje

Lopatica za modeliranje

Lopatica za modeliranje
- za polnjenje in mešanje barv 



Lopatice za fugiranje
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Lopatica za fugiranje Šifra Naziv

300516 Lopatica za fugiranje Pichler

Lopatica za fugiranje
- gumijasta

Lopatica za fugiranje Šifra Naziv

088994 0330-10 Lopatica gumijasta

Lopatica za fugiranje
- gumijasta



Pištole za purpen
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080052 Pištola za PUR-PEN rumena MVA-1 EE

Pištola za purpen

Pištola za Purpen
Uporaba
Dozo s poliuretansko peno dobro pretresite. Dozo privijte na
adapter pištole. S kratkim pritiskom na petelina napolnite pištolo s
peno. Ko na šobi na koncu cevi začne izhajati pena je pištola
pripravljena za delo. 
Lastnosti
- omogoča natančen nanos pene in s tem manjšo porabo
- jakost curka nastavimo z vijakom na zadnji strani pištole
- izjemno lahko in močno ohišje
- posebna plastika preprečuje oprijem PU pene na ohišje
Pomembno
Pištole nikoli ne smete pustiti na prazni dozi, ker lahko pride do
strjevanja pene v pištoli. Če pištole ne uporabljate nekaj dni, naj v
dozi ostane vsaj 1/3 pene. Po uporabi pustite dozo vedno v
pokončnem položaju. Notranjosti adapterja ne smete čistiti s trdimi
predmeti. 
Čiščenje pištole
Dozo s peno odvijte. Na pištolo privijte dozo s čistilom. S kratkim
pritiskom na petelina napolnite pištolo s čistilom. Počakajte 5
minut, nato še enkrat za nekaj sekund pritisnite petelina. Petelina
večkrat pritisnite, dokler ne izhaja čista tekočina. Po končanem
čiščenju dozo s čistilom odvijte.

Šifra Naziv

080054 Pištola za PUR-PEN zelena MVA-3

Pištola za purpen

Pištola za Purpen
Uporaba
Dozo s poliuretansko peno dobro pretresite. Dozo privijte na
adapter pištole. S kratkim pritiskom na petelina napolnite pištolo s
peno. Ko na šobi na koncu cevi začne izhajati pena je pištola
pripravljena za delo. 
Lastnosti
- omogoča natančen nanos pene in s tem manjšo porabo
- jakost curka nastavimo z vijakom na zadnji strani pištole
- izjemno lahko in močno ohišje
- posebna plastika preprečuje oprijem PU pene na ohišje
Pomembno
Pištole nikoli ne smete pustiti na prazni dozi, ker lahko pride do
strjevanja pene v pištoli. Če pištole ne uporabljate nekaj dni, naj v
dozi ostane vsaj 1/3 pene. Po uporabi pustite dozo vedno v
pokončnem položaju. Notranjosti adapterja ne smete čistiti s trdimi
predmeti.
Čiščenje pištole
Dozo s peno odvijte. Na pištolo privijte dozo s čistilom. S kratkim
pritiskom na petelina napolnite pištolo s čistilom. Počakajte 5
minut, nato še enkrat za nekaj sekund pritisnite petelina. Petelina
večkrat pritisnite, dokler ne izhaja čista tekočina. Po končanem
čiščenju dozo s čistilom odvijte.



Pištola za purpen, preše za kit
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300521 Pištola za purpen zelena Pichler PP-25

Pištola za purpen

Pištola za Purpen
Uporaba
Dozo s poliuretansko peno dobro pretresite. Dozo privijte na
adapter pištole. S kratkim pritiskom na petelina napolnite pištolo s
peno. Ko na šobi na koncu cevi začne izhajati pena je pištola
pripravljena za delo. 
Lastnosti
- omogoča natančen nanos pene
- manjša poraba pene
- jakost curka nastavimo z vijakom na zadnji strani pištole
- izjemno lahko in močno ohišje
Pomembno
Pištole nikoli ne smete pustiti na skoraj prazni dozi, ker lahko pride
do strjevanja pene v pištoli. Če pištole ne uporabljate nekaj dni, naj
v dozi ostane vsaj 1/3 pene. Po uporabi pustite dozo vedno v
pokončnem položaju. Notranjosti adapterja ne smete čistiti s trdimi
predmeti. 
Čiščenje pištole
Dozo s peno odvijte. Na pištolo privijte dozo s čistilom. S kratkim
pritiskom na petelina napolnite pištolo s čistilom. Počakajte 5
minut, nato še enkrat za nekaj sekund pritisnite petelina. Petelina
večkrat pritisnite, dokler ne izhaja čista tekočina. Po končanem
čiščenju dozo s čistilom odvijte.

Šifra Naziv

300548 Preša za črevo 600 ml

Preša za črevo

Preša za črevo
- aluminijasta
- zaprta

Šifra Naziv

082420 MIT-PP Preša za MIT 150/300

Preša za MIT kit
- namenjena za zelo natančno doziranje kitov, lepil in drugih mas
- material: PVC
- kovinski potisni mehanizem

Preša za kit



Preše za kit
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Šifra Naziv

148022 CNV-JUST Preša za kit

Preša za kit
- namenjena za zelo natančno doziranje kitov, lepil in drugih mas
- za doze dolžine 216 mm (310 ml)
- twin thrust potisni sistem
- kovinska

Šifra Naziv

148023 CNV-100SP Preša za kit

Preša za kit
- namenjena za zelo natančno doziranje kitov, lepil in drugih mas
- za doze dolžine 216 mm (310 ml)
- twin thrust potisni sistem
- kovinska

Šifra Naziv

088075 9323-00 Preša za kit alu

Preša za kit
- aluminijasta
- zaprta

Šifra Naziv

088001 9320-11 Preša za kit

Preša za kit
- kovinska
- za manj zahtevne uporabnike

Preša za kit

Preša za kit

Preša za kit

Preša za kit
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Informacije Jowat

Lepljenje, kot ena izmed najbolj učinkovitih metod spajanja, stalno pridobiva pomembnost in se širi na nova področja uporabe.
Istočasno pa prav tako zelo hitro narašča število podlag za spajanje. Razvijajo se nove metode in oprema za obdelavo lepil.

Interni oddelki raziskav in razvoja v Jowat AG se odzivajo z intenzivnim prizadevanjem, da sledijo tem stalnim spremembam.
Visoko kvalificirana ekipa kemikov in inženirjev uporablja najnovejše tehnologije in bistre ideje, da zagotovijo optimalno sve-
tovanje našim kupcem in lepilo, ki ustreza njihovim potrebam.

Naše informacije temeljijo na rezultatih testov v naših laboratorijih kot tudi na praktičnih izkušnjah naših kupcev. Kljub vsemu
pa nasvet ne more pokriti vseh možnosti za vsako specifično uporabo in zato za nas ni zavezujoč. Prosimo, da v vsakem primeru
stopite v stik z našo tehnično-svetovalno službo, da izveste tehnično stanje razvoja ustreznega izdelka ter zahtevate zadnji
varnostni list. Vsaka uporaba našega izdelka brez tega varnostnega ukrepa bi bila na vašo lastno odgovornost. 

Zato mora predelovalno podjetje samo testirati lepila, ki jih proizvajamo mi, glede ustreznosti v vsakem posameznem primeru.
To velja tako za prvo uporabo vzorcev kot tudi za spremembe med stalno proizvodnjo.  

Zaradi tega zaprošamo vse naše nove kupce, da testirajo naša lepila glede ustreznosti na originalnih delih pod pogoji, ki so
enaki normalnim predelovalnim pogojem. Spoj mora biti nato podvržen dejanski obremenitvi, kateri bi bil podvržen pri svoji
uporabi in nato ga je treba oceniti. Ta test je nujno potreben.

Stranke, ki med tekočo proizvodnjo opravljajo spremembe, zaprošamo, da ta podatek pošljejo tudi nam. Prosimo, da nas ob-
vestite tudi, ko stroje nastavite na nove parametre in ko spremenite podlage, ki jih boste lepili. Samo tako bo podjetje Jowat AG
lahko zagotovilo najnovejše informacije predelovalcem, ki uporabljajo naša lepila. 

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali storitvi in druge tehnične izjave so samo splošne smer-
nice. Opisujejo samo strukturo naših izdelkov (podatki o vrednostih, ugotavljanje vrednosti v času proizvodnje) in storitev ter
ne predstavljajo nobene garancije v smislu § 443 Civilnega zakonika. Zaradi raznolikosti uporabe posameznega izdelka in
vsakokrat posebnih okoliščin (na primer parametri obdelave, lastnosti materialov, itd.) je uporabnik dolžan narediti lasten
preskus. Naše brezplačno pisno in ustno tehnično svetovanje uporabnikom in pri poskusu je neobvezujoče narave.      

Informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah in na rezultatih testov v našem laboratoriju ter na noben način ne predstavljajo
garancije za lastnosti. Iz teh navedb in priporočil naše tehnično-svetovalne službe ne more izhajati nobena odgovornost.

Informacije Pichler

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali storitvi in druge tehnične izjave so samo splošne smer-
nice. Opisujejo samo strukturo naših izdelkov (podatki o vrednostih, ugotavljanje vrednosti v času proizvodnje) in storitev ter
ne predstavljajo nobene garancije v smislu § 443 Civilnega zakonika. Zaradi raznolikosti uporabe posameznega izdelka in
vsakokrat posebnih okoliščin (na primer parametri obdelave, lastnosti materialov, itd.) je uporabnik dolžan narediti lasten
preizkus. Naše brezplačno pisno in ustno tehnično svetovanje uporabnikom in pri poizkusu je neobvezujoče narave.      

Pripravil, izdal in založil Starman d.o.o.,  Žeje pri Komendi 122, 1218 Komenda.
Pridržujemo si pravice do sprememb in napak pri tisku. Slike v katalogu so lahko tudi simbolične.
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