LEPIDLO NA PARKETY
S VISKO-FLEX
Lehká roztahovatelnost
při skvělé stabilitě hřebene!

TEĎ UŽ JE
LEPENÍ RADOST!
Když to jde lehce, je to zábava!

www.thomsit.cz

NOVÁ VISKO-FLEX
TECHNOLOGIE
Čirá radost z lepení díky vynikající
roztahovatelnosti a stabilitě hřebene!
Nová parketová lepidla THOMSIT s vylepšenou recepturou jsou
skvělým řešením pro jakoukoliv výzvu v oblasti masivních podlah.
Díky nové VISKO-FLEX Technologii je jakýkoliv druh dřevěných
podlah precizně přilepen k podkladu. Nová receptura přesvědčí
nejen skvělou roztahovatelností stěrky po nivelační hmotě
a stabilitou hřebene, ale také vysokou počáteční přídržností
dřevěných podlahovin všech formátů.

Klíčové přednosti naší trojky:
•skvělá roztahovatelnost
•excelentní stabilita hřebene
•silná a trvalá přídržnost

PŘEDNOSTI
Úspora času a nákladů: Nová FISKO-FLEX Technologie
přesvědčí vysokým komfortem pokládky. Nižší námaha při
zpracování vede k vysokému výkonu na m2 a tím k rychlému
postupu na zakázce.
Bezpečnost: Všechna tři nová parketová lepidla se vyznačují
vysokou počáteční přilnavostí  a trvalou pružnou pevností lepeného
spoje.
Ochrana zdraví a životního prostředí: Parketová lepidla
THOMSIT jsou nízkoemisní a tím velmi šetrná k životnímu
prostředí. Všechna tři lepidla byla oceněna pečetí EC1 Plus
a THOMSIT P 690 STRONG také Modrým andělem. Splňují
nejvyšší požadavky na kvalitu ovzduší v interieru.
Udržitelnost: Lepidla mají více než roční skladovatelnost bez
vlivu na kvalitu produktu. Není tak nutné použití vnitřní krycí folie
v balení. Část lepidla tak není znehodnocena. To je nejen šetrné,
ale i trvale udržitelné.  

TROJKA PRO
VŠECHNY PŘÍPADY!
Jednoduchá volba pro složitá řešení!

THOMSIT P 670 ELAST

THOMSIT P 680 ELAST STRONG

THOMSIT P 690 STRONG

Mistr pro pokládku vícevrstvých
masivních podlah

Univerzální voják pro všechny
druhy masivů

Suverénní expert, když lepíte
tvrdé na tvrdé

TVOJE ŘEŠENÍ
• vícevrstvé masivní
podlahoviny
• velmi elastický spoj

• všechny druhy masivních
podlahovin
• dřevěná dlažba
• tvrdě elastický spoj

• všechny druhy masivních
podlahovin
• dřevěná dlažba
• lepený spoj snižuje smykové
napětí

• univerzální použití
• tvrdě elastické nalepení
• extra brzký náběh tvrdnutí
• úspora času, materiálu a nákladů
• přímé lepení vícevrstvého masivu
na většinu podkladů
• snadno odstranitelné zbytky lepidla

• smykově odolné lepení – velmi
pevný a trvanlivý spoj
• extra brzký náběh tvrdnutí
• alternativa k dvousložkovým
PUR lepidlům
• bez změkčovadel – použitelný
se všemi parketovými laky
• použitelný na asfaltové lité
podklady bez penetrace

TVOJE VÝHODY
• velmi pružné vlastnosti a trvalá
pevnost lepého lože
• úspora času, materiálu a nákladů
• přímé lepení vícevrstvého masivu
na většinu podkladů
• snadno odstranitelné zbytky lepidla

VÝHODY VISKO-FLEX:
• skvělá roztahovatelnost
• excelentní stabilita hřebene
• silná a trvalá přídržnost

Zde najdeš všechny
technické informace
k novým parketovým
lepidlům!
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