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IGM Tlakové dávkovače lepidla Kvalitné a bezproblémové tlakové dávkovače lepidla razantne znižujú pracovný čas pri lepení, alebo striekaní lepidiel a farieb 
v porovnaní s klasickým spôsobom aplikácie. Sú určené pre disperzné, vodou riediteľné lepidlá (PVA) pre vysokopevnostné 
spoje dreva. So špeciálnou dávkovacou, alebo striekacou pištoľou sa dajú aplikovať tiež PUR lepidlá, alebo striekať lepidlá 
a farby na báze rozpúšťadiel, či vodou riediteľné. Dávkovače sú spoľahlivé, efektívne a ľahko sa udržujú. V ponuke je široké 
množstvo nástavcov a trysiek pre lepenie kolíkových, čapových, či lamelových spojov, pre drážky, na plochy a veľa ďalších 
riešení.

Sú vybavené tlakovým ventilom, manometrom, precíznym uzamykateľným systémom a 
odkladacím vreckom na pištoľ. Súčasťou balenia je jedna aplikačná pištoľ s nastaviteľným 
množstvom lepidla. Dá sa vybaviť celkom až 3 dávkovacími pištoľami (typ A8 iba 2). Aplikácia 
lepidla je plynulá a konštantná, nedochádza k prerušeniu dodávania lepidla, ako pri ručnej 
aplikácii. Po naplnení nádoby lepidlom, uzavrite veko a nádobu natlakujete na maximálne 5 bar. 
Môžete odpojiť od kompresoru. Dávkovač pracuje až do poklesu tlaku na cca 0,5 bar. Potom 
musíte nádobu znova natlakovať. Široká ponuka voliteľných aplikačných nástavcov a trysiek.

IGM A8 Tlakový dávkovač 
lepidla, oceľový,  
8 kg

Dávkovač s tlakovou 
nádobou z kvalitnej ocele 
pre malé a stredné dielne. 
Výborný pomer ceny a 
prevedenia.

IGM A12 Tlakový dávkovač 
lepidla, nehrdzavejúci, 12 kg
Najpredávanejší model v nehrdzavejúcom prevedení pre 
aplikáciu PVA lepidiel. Optimálna veľkosť pre menšie a stredné 
dielne. Ideálna veľkosť vnútornej nádoby pre všetky projekty.

Kapacita vnútornej nádoby 
20 kg. Pre lepenie všetkých 
typov spojov pomocou pištole, 
alebo aplikačných nástavcov. 
Určené pre stredné a väčšie 
série, veľký objem nádoby.

IGM A5 Tlakový dávkovač 
lepidla, nehrdzavejúci, 
5 kg

Malý nehrdzavejúci 
dávkovač PVA lepidiel. 
Vďaka menšej veľkosti 
sa dá používať aj na 
montáže. Pre menšie 
a stredné stolárske a 
nábytkárske dielne.

Dávkovače lepidla

Popis Kód € bez DPH € s DPH

A5 pre 5kg 136-8901 682,00 818,40
Tesnenie veka 136-10153 5,73 6,88

Popis Kód € bez DPH € s DPH

A8 pre 8kg 136-9001 522,00 626,40
Tesnenie veka 136-10041 3,81 4,58

Popis Kód € bez DPH € s DPH

A20 pre 20kg 136-9021 816,00 979,20
Tesnenie veka 136-10153 5,73 6,88

Popis Kód € bez DPH € s DPH

A12 pre 12kg 136-9012 756,00 907,20
Tesnenie veka 136-10153 5,73 6,88

IGM A20 Tlakový dávkovač 
lepidla, nehrdzavejúci,  
20 kg

Typ A12 A5 A20 A8

Tlaková nádoba Nerez Nerez Nerez Oceľ

Kapacita náplne 12 kg 5 kg 20 kg 8 kg

Maximálny tlak 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Hmotnosť 14 kg 11 kg 17 kg 14 kg

Dĺžka x šírka x výška 28 x 28 x 65 cm 30 x 30 x 52 cm 30 x 30 x 81 cm 20 x 20 x 65 cm

•  Presné, rýchle a úsporné nanášanie lepidla.  
•  Plynulá a konštantná aplikácia lepidla.  
•  Nehrdzavejúca alebo oceľová kvalitná tlaková nádoba.  
•  Masívny upínací systém veka s kovovými strmeňmi podľa CE.  
•  Dávkovacia pištoľ s nastavením množstva prietoku lepidla.  
•  Dosah pištole s hadicou do 3 m.  
•  Široká ponuka nástavcov a trysiek.

„Ideálny na 
montáže“

„Optimálna 
veľkosť do 
dielne“

„Cena / výkon“„Veľký objem, 
vysoký výkon“

Masívne odliate kovové 
upínacie strmene pre 
maximálnu bezpečnosť

Odkladacie 
vrecko s vodou 
pre pištoľ

Presne 
kalibrovaný 
manometer

Kvalitná nerezová 
nádoba tl. 3,3mm

Kovová ovládacia páka 
s nastavením množstva 
lepidla
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IGM 0165 Tlakový riadený dávkovač 
lepidla, nehrdzavejúci, 12 kg

Popis Kód € bez DPH € s DPH

0165 pre 12kg 136-0165 1 422,00 1 706,40
Tesnenie veka 136-10153 5,73 6,88

IGM 1094 Tlakový sprejový 
dávkovač lepidla a farieb, 12 kg

Tlakový sprejový dávkovač v nehrdzavejúcej nádobe 
je určený pre aplikáciu vodou riediteľných lepidiel a 
farieb, alebo lepidiel a farieb na báze rozpúšťadiel a to 
dávkovaním, či striekaním. Tlaková nádoba je z kvalitného 
antikoru, uzatvorená štyrmi masívnymi strmeňmi podľa 
CE normy. Súčasťou balenia je jedna kovová aplikačná 
pištoľ s tromi reguláciami. Môžete regulovať množstvo 
primiešavania vzduchu, množstva lepidla (farby) a trysku 
- typ striekania. 

Unikátne riešenie dávkovania disperzných lepidiel s riadenou 
veľkosťou dodávania lepidla. Dá sa nastaviť nielen veľkosť prietoku 
lepidla na pištoli, ale aj veľkosť dodávania, respektíve doba prietoku 
pomocou časovača umiestneného na podstavci. Na jedno stlačenie 
pištole nanesiete vždy rovnaký objem lepidla. Tlaková nádoba 
je z kvalitného antikoru, uzatvorená štyrmi masívnymi strmeňmi 
podľa CE normy. Súčasťou balenia je jedna kovová aplikačná pištoľ 
s riadeným časovačom nastavenia dodávania lepidla a množstva 
prietoku lepidla, pojazdný podstavec s pultom a držiakom na 
hadici. Kapacita vnútornej nádoby 12 kg. Nutnosť permanentného 
napojenia k natlakovanému vzduchu.

Ideálny pre malé a stredné výroby, pre 
lepenie kolíkových spojov, čapových 
spojov, Domino, lepenia okien, dverí, 
stoličiek alebo kresiel atď. Všade tam, 
kde treba dodržať presné dávkovanie 
lepidla. Je možne dovybaviť 1 ďalšou 
dávkovacou pištoľou. Pre čo najpevnejší 
spoj odporúčame lepidlá Titebond.

•  Aplikácia lepidiel a farieb vodou riediteľných alebo na báze rozpúšťadiel.  
•  Plynulé, rýchle a úsporné nanášanie alebo striekanie lepidla a farieb.  
•  Kovová dávkovacia pištoľ s nastavení množstva lepidla, vzduchu a trysky.  
•  Nehrdzavejúca kvalitná tlaková nádoba.  
•  Masívny upínací systém veka so štyrmi kovovými strmeňmi podľa CE.  
•  Dosah pištole s hadicou do 4 m.  
•  Široká ponuka nástavcov a trysiek.

•  Riadené dávkovanie lepidla množstvo + čas.  
•  Aplikácia vodou riediteľných disperzných lepidiel (PVA).  
•  Plynulé, rýchle a úsporné nanášanie lepidla.  
•  Nehrdzavejúca kvalitná tlaková nádoba.  
•  Masívny upínací systém veka so 4 kovovými strmeňmi podľa CE.  
•  Kovová dávkovacia pištoľ s nastavením množstva lepidla a času dodávania.  
•  Pojazdný podstavec s držiakom pištole so 3 m hadicou.  
•  Široká ponuka nástavcov a trysiek.

Typ 0165 1094

Tlaková nádoba Nerez Nerez

Kapacita náplne 12 kg 12 kg

Maximálny tlak 5 bar 5 bar

Hmotnosť 29 kg 14 kg

Dĺžka x šírka x výška 70 x 50 x 86 cm 28 x 28 x 65 cm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sprej. dávkovač 12kg 136-1094 1 061,00 1 273,20
Silikónové tesnenie 136-9913 24,89 29,87

Regulácia 
veľkosti dávky 
lepidla v čase

Anatomická pištoľ s 3-stupňovou 
reguláciou množstva primiešaného 

vzduchu + typ striekania

„Časovo 
riadené 
dávkovanie 
lepidla“

„Nanášanie 
a striekanie 
lepidiel a 
farieb“

Štandardná výbava: nerezová tlaková nádoba,
poistný ventil, manometer, striekacie-dávkovacie 
pištoľ s 3 stupňovou reguláciou, dvojitá hadica 
s dosahom cca 4m, odkladacie vrecko na pištoľ, 
vnútorná nádoba pre 12kg lepidla.
 

Aplikácia lepidla je plynulá a konštantná, 
nedochádza k prerušeniu dodávania 
lepidla, ako pri ručnej aplikácii. Široká 
ponuka voliteľných aplikačných nástavcov 
a trysiek. Tlakové dávkovače sa pripojujú ku 
kompresoru so stlačeným vzduchom (nie je 
súčasťou balenia).  

Použitie: Vhodný pre lepenie rôznych materiálov, akými sú lamináty, dyhy, postforming, kov, 
guma, koža, plastové materiály na drevo. Ideálne pre aplikáciu lepidla na drevo a drevené 
materiály na veľké plochy pri použití membránových lisov. Ideálny pre stolárov, výrobné závody 
na výrobu komponentov z dreva, plastu, ale aj kovu. Čistenie vodou, alebo rozpúšťadlom, podľa 
typu lepidla.
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V ponuke je veľmi široký sortiment aplikačných nástavcov 
- trysiek. Trysky na hrany, na plochy, trysky s valčekom, 
kolíkovacie, na dlabané spoje, na čapy, na drážky, so štetcom, 
na spoje lamiel atď.

Aplikačné nástavce - trysky

Dávkovacie pištole s 
univerzálnou  
tryskou

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Dávkovacie pištole 136-0002 73,24 87,89

Vodidlo pre 
univerzálnu trysku 
s otvorom 1,5mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vodidlo pre trysku 136-0059 24,74 29,69

Vodovodná redukcia 
pre čistenie trysiek

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vodovodná redukia 136-0044 7,58 9,10

Tryska na hrany

Popis Kód € bez DPH € s DPH

10-30 mm 136-0016 54,70 65,64
20-40 mm 136-0017 59,58 71,50

Tryska pro drážky

Popis Kód € bez DPH € s DPH

4x30 mm 136-0024 53,39 64,07
5x30 mm 136-0025 53,39 64,07
6x30 mm 136-0026 53,39 64,07
8x30 mm 136-0027 53,39 64,07
10x30 mm 136-0028 53,39 64,07

Tryska pre kolíkový 
spoj dvojitá,  
rozstup 32mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

6x20 mm 136-0008 64,47 77,37
8x25 mm 136-0009 64,47 77,37
10x30 mm 136-0010 64,47 77,37
12x40 mm 136-0011 64,47 77,37

Tryska pre kolíkový 
spoj jednoduchá

Popis Kód € bez DPH € s DPH

6x20 mm 136-0004 20,50 24,60
8x25 mm 136-0005 20,50 24,60
10x30 mm 136-0006 20,50 24,60
12x40 mm 136-0007 20,50 24,60

Univerzálna náhradná 
tryska, otvor 1,5 mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Otvor 1,5 mm 136-0003 10,20 12,24

Dávkovacia pištoľ 
s anatomickou 
rukoväťou

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Dávkovacia pištoľ 136-9902 104,02 124,83

136-0077136-0167 136-0177 136-0187

Popis Kód € bez DPH € s DPH

5 kg 136-0167 10,85 13,02
8 kg 136-0077 13,20 15,84
12 kg 136-0177 10,85 13,02
20 kg 136-0187 28,12 33,75

Kontajner na lepidlo pre 
tlakový dávkovač

Popis Kód € bez DPH € s DPH

30x6x100 mm 136-0018 57,77 69,33
40x6x100 mm 136-0019 57,77 69,33
50x6x100 mm 136-0020 57,77 69,33

Tryska na čapový spoj 
obojstranná

Popis Kód € bez DPH € s DPH

30x6x100 mm 136-0021 54,74 65,69
40x6x100 mm 136-0022 54,74 65,69
50x6x100 mm 136-0023 54,74 65,69

Tryska na čapový spoj 
jednostranná

Popis Kód € bez DPH € s DPH

72 mm pre trysku 
0034 136-0037 14,08 16,90

120 mm pre trysku 
0035 136-0038 15,16 18,20

180 mm pre trysku 
0036 136-0039 17,31 20,78

Náhradná stredová 
osa pre trysku s 
valčekom 
na plochu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

30 mm 136-0295 77,08 92,50
40 mm 136-0195 77,08 92,50
50 mm 136-0095 77,08 92,50

Tryska s rolňou

Tryska so štetcom

Popis Kód € bez DPH € s DPH

10 mm priemer guľatý 136-0045 47,47 56,97
25 mm priemer guľatý 136-0046 51,39 61,67
40 mm priemer guľatý 136-0048 56,35 67,62
60x20 mm plochý 136-0049 102,77 123,33

Tryska s valčekom na plochu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

72 mm šírka gumový 136-0034 144,11 172,94
120 mm šírka gumový 136-0035 161,30 193,56
180 mm šírka gumový 136-0036 150,00 180,00

Tryska valcová 
na plochu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

72 mm šírka 136-0031 57,35 68,82
120 mm šírka 136-0032 89,71 107,66
180 mm šírka 136-0033 96,39 115,67

Tryska pre lepenie 
lamelových  
spojov

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tryska na lamely 136-0054 49,43 59,32

Nylónová hadica 
s konektormi, 
4m

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nylónová hadica 4m 136-9914 21,62 25,95
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Titebond Original Lepidlo 
na drevo D2

Titebond II Premium Lepidlo 
na drevo D3

Titebond III Ultimate Lepidlo 
na drevo D4

Titebond Original je najlepšie disperzné lepidlo, ktoré sa dá 
použiť pre všetky vysokopevnostné spoje dreva, laminátov, 
DTD dosiek, kože, látok a poréznych materiálov. Vynikajúce 
napr. pre lamelové spoje, perá, drážky a škárovky, pretože 
poskytuje silnú počiatočnú lepivosť v krátkej dobe, čím 
minimalizuje upínaciu dobu. Je veľmi obľúbené stolármi. 
Lepidlo sa dá ľahko očistiť navlhčenou handričkou. Po 
zaschnutí je dobre brúsiteľné. Je netoxické, bez rozpúšťadiel 
a vodou riediteľné do 5 %. Pri zahriatí znovu zmäkne.

Kľúčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostné disperzné lepidlo.  
•  Použitie iba v interiéri.  
•  Kratšia fixačná doba – skrátenie času lepenia.  
•  Spoj je silnejší než pevnosť dreva.  
•  Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.  
•  Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.  
•  Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité a 
drevotrieskové dosky, vysokotlakové lamináty.  
•  Ľahké čistenie vodou.

Veľkoobjemové 
balenie Titebond 
Originál

Veľkoobjemové 
balenie Titebond 
Premium

Veľkoobjemové 
balenie Titebond 
Ultimate

Kľúčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostné vode odolné lepidlo.  
•  Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.  
•  Odolnosť voči vode D3.  
•  Silná počiatočná lepivosť a rýchle tuhnutie.  
•  Ideálne pre vysokofrekvenčné lepenie a lisovanie za tepla.  
•  Spoj je silnejší než pevnosť dreva.  
•  Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.  
•  Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.  
•  Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité a 
drevotrieskové dosky, vysokotlakové lamináty.  
•  Ľahké čistenie vodou.

Kľúčové vlastnosti:
•  Extrémne vode odolné vysokopevnostné lepidlo.  
•  Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.  
•  Odolnosť voči vode D4.  
•  Vynikajúca pevnosť – silná počiatočná lepivosť.  
•  Predĺžená doba fixácie.  
•  Použiteľné aj za nižších teplôt.  
•  Dobre brúsiteľné a lakovateľné  
•  Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité a 
drevotrieskové dosky, vysokotlakové lamináty.  
•  Ľahké čistenie vodou.

Typ: Alifatické disperzné lepidlo  
Použitie: Interiér  
Doba otvorenia: max. 5 minút  
Celková montážna doba: 10–15 minút  
Úplné zaschnutie: 24 hodín  
Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C  
Pevnosť spoja: DIN EN 204 / D2

Typ: Polyvinyl acetát PVA  
Použitie: Interiér a exteriér  
Doba otvorenia: max. 5 minút  
Celková montážna doba: 10–15 minút   
Úplné zaschnutie: 24 hodín  
Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C  
Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3

Typ: Polymérne lepidlo  
Použitie: Interiér a exteriér  
Doba otvorenia: max. 10 minút  
Celková montážna doba: 20–25 minút  
Úplné zaschnutie: 24 hodín  
Pracovná a skladovacia teplota: 5–30 °C  
Skupina namáhania: DIN EN 204 / D4

Titebond II Premium je vysokopevnostné vodeodolné 
lepidlo, ktoré splňuje prísnu americkú normu ANSI Typ 2 
špecifikácie odolnosti voči vode. Lepí všetky drevené 
vonkajšie konštrukcie vrátane záhradného nábytku. 
Titebond II Premium poskytuje silnú počiatočnú lepivosť 
v krátkej dobe, vysokú pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. 
Titebond II Premium je ľahko použiteľný, netoxický, odolný 
voči zlým poveternostným podmienkam. Lepidlo je možné 
ľahko očistiť navlhčenou handričkou.

Titebond III je extrémne vode odolné lepidlo pre vnútorné 
aj vonkajšie použitie, ocenené 1. miestom v zrovnávacích 
testoch amerického časopisu Fine Woodworking 2007. Bolo 
navrhnuté ako špeciálne lepidlo na drevo, ktorým je možné 
nahradiť používanie polyuretánových lepidiel, ktoré sú 
nepochybne flexibilnejšie, ale taktiež ťažko odstrániteľné z 
náradia a predovšetkým z rúk. Titebond III vytvorí mimoriadne 
silnú väzbu s drevom, má dlhšiu montážnu dobu a väčšiu 
viskozitu než konvenčné disperzné lepidlá. Udrží integritu 
aj pri nižších teplotách. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou 
spoja. Ľahko sa čistí vodou, je dobre brúsiteľné (nemäkkne pri 
brúsení), je odolné voči rozpúšťadlám, teplu a plesniam.

História značky začala v roku 1935 s glejovými lepidlom, ktoré spôsobilo revolúciu v drevospracujúcom priemysle. V roku 
1955 firma Titebond znova nastavila nový štandard pre lepenie s uvedením na trh prvého lepidla na báze alifatickej živice, 
Titebond Original, lepidla na drevo.  
 
Nasledovalo prvé vodoodolné lepidlo Titebond II Premium uvedené na trh v roku 1991 a konečne Titebond III, ako vôbec 
prvé skutočne plne vodoodolné lepidlo.  
 
Každý deň, milióny odborníkov na stavby a spracovanie dreva aj domácich majstrov na celom svete volia jedinečnú značku 
lepidiel - Titebond. Neprekonateľná kvalitu, technické prevedenie a perfekné výsledky lepenia, to sú prednosti lepidiel 
Titebond. Naozajstné lepidlo pre profesionálov.Už viac než 65 rokov je značka 

Titebond jednotkou na lepenie 
dreva a výrobkov z dreva.

Správne lepidlo pre naozajstných profesionálov.

Titebond Original a Titebond III boli úspešne nezávisle testované na olovo, kadmium a iné kovy podľa ASTM F963 a 16 CFR 1.303. Ide o skúšobné 
metódy stanovené pre bezpečnosť hračiek vo výrobe v USA Komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľov. Boli taktiež preskúmané nezávislým 
toxikológom a je v súlade s normou ASTM D4236 pre umenie a materiály pre remeslá.

Lepidlá

D2
EN 204

D3
EN 204

D4
EN 204

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-5063 3,33 4,00
473 ml 123-5064 5,41 6,50
946 ml 123-5065 8,32 9,99
3,78 l 123-5066 22,01 26,42
8,12 l, PROjug 123-50609 46,41 55,70
18,92 l 123-5067 104,20 125,04

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-5003 4,00 4,80
473 ml 123-5004 6,51 7,82
946 ml 123-5005 9,96 11,96
3,78 l 123-5006 26,36 31,64
8,12 l, PROjug 123-50009 55,67 66,81
18,92 l 123-5007 124,99 149,99

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-1413 5,69 6,83
473 ml 123-1414 9,18 11,02
946 ml 123-1415 14,04 16,85
3,78 l 123-1416 37,15 44,58
8,12 l, PROjug 123-14109 78,38 94,06
18,92 l 123-1417 181,21 217,46
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Titebond Liquid Hide 
Glejové  lepidlo na drevo
Titebond Liquid Hide 
Glue je prvé glejové 
lepidlo, ktoré sa 
ponúka v tekutom 
stave pripravenom na 
použitie. Nevyžaduje 
žiadny ohrev a miešanie. 
Profesionáli používajú 
Titebond Liquid Hide 
pre jeho výnimočnú 
pevnosť, dlhú montážnú 
dobu, pružnosť a 
jedinečný prenos zvuku 
v neskreslenej podobe.  
 

Kľúčové vlastnosti:
•  Pripravené k okamžitému použitiu.  
•  Typ – glutinový glej s prísadami.  
•  Vynikajúca brúsiteľnosť a odolnosť proti tečeniu.  
•  Vhodné na drevo a látky.  
•  Použitie iba v interiéri.  
•  Umožňuje rozoberateľný spoj po zahriatí.  
•  Dlhá doba fixácie pre preciznú montáž.  
•  Nevhodné na dlhé skladovánie, po otvorení nutné 
spotrebovať.

Kľúčové vlastnosti:
•  Špeciálne disperzné lepidlo pre dyhovanie za studena.  
•  Minimalizuje priesaky lepidla cez dyhu.  
•  Spoj je silnejší než pevnosť dreva.  
•  Stredná doba montáže: 15–20 minút.  
•  Lepenie drevenej dýhy na masívne drevo, MDF nebo 
drevotriesku.  
•  Použitie iba v interiéri.

Objem Kód € bez DPH € s DPH

118 ml 123-5012 3,61 4,34
237 ml 123-5013 5,73 6,88

Objem Kód € bez DPH € s DPH

946 ml 123-5175 8,51 10,22
3,78 l 123-5176 23,50 28,20

•  Typ: Glutinový glej s prísadami  
•  Použitie: Interiér  
•  Doba otvorenia: max. 15 minút  
•  Celková montážna doba:  30–60 minút    
•  Úplne zaschnutie:  24 hodín  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10 °–30 °C  
•  Pevnosť spoja:  DIN EN 204 / D2

•  Typ: Modifikovaný Polyvinyl acetát PVA 
•  Použitie: Interiér  
•  Doba otvorenia: max. 15 minút  
•  Celková montážna doba:  15–20 minút   
•  Úplne zaschnutie:  24 hodín  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10 °–30 °C  
•  Pevnosť spoja:  DIN EN 204 / D2

Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tečeniu, ponúka skvelú 
brúsiteľnosť a možno ho povrchovo upravovať lakovaním a 
pod. Jeho citlivosť na vyššiu teplotu umožňuje jednoduchú 
demontáž častí, čo je zásadný prínos pre reštaurovanie 
nábytku alebo opravu hudobných nástrojov. Ideálne pre 
všetky reštaurátorské práce, opravy a stavbu hudobných 
nástrojov, lepenie dýh a pod.  
 
Vzhľadom k jedinečným vlastnostiam tohto lepidla 
odporúčame kúpiť množstvo iba pre danú prácu, nie 
skladovať po dlhú dobu. Po otvorení sa musí použiť celé 
balenie. Nie je vhodný pre vonkajšie použitie.

Disperzné lepidlo Titebond Cold Press for Veneer je vysoko kvalitná 
a úsporná alternatíva pre veľkoplošné lepenie dýh na ploché 
povrchy ku kontaktným lepidlám. Je špeciálne navrhnuté pre 
dyhovanie za studena, pre nalepenie drevenej dyhy na masívne 
drevo, drevotrieskové dosky, MDF, preglejky a iné materiály na báze 
dreva. Ponúka stredne dlhú montážnu dobu a neobsahuje žiadne 
škodlivé alebo žieravé výpary typické pre väčšinu kontaktných 
lepidiel. Pomáha tiež zabrániť priesaku cez otvorené póry dyhy 
a surovú nespracovanú dyhu. Vynikajúca odolnosť proti väčšine 
rozpúšťadiel, je nehorľavé a ľahko sa čistí vodou.

Titebond Cold Press Veneer Lepidlo na drevo

Titebond Quick & Thick Lepidlo 
na drevo

Titebond No-run, No-drip 
Lepidlo na drevo

Kľúčové vlastnosti:
•  Trikrát väčšiu pevnosť spoja.  
•  Priehľadná farba po vytvrdnutí.  
•  Dvakrát rýchlejšia doba fixácie.  
•  Ideálne lepidlo pre domáce a remeselné použitie.  
•  Vypĺňa mierne trhliny a medzery.  
•  Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.  
•  Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.  
•  Univerzálny - lepí drevo, drevovláknité dosky, 
vysokotlakové lamináty a drevotrieskové dosky.  
•  Jednoduché čistenie vodou, netoxické a nehorľavé.

Kľúčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostné disperzné lepidlo.  
•  Použitie len v interiéri.  
•  Veľmi krátka fixačná doba.  
•  Spoj je silnejší než pevnosť dreva.  
•  Zvýšená odolnosť voči vyšším teplotám.  
•  Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.  
•  Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.  
•  Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité dosky, 
vysokotlakové lamináty, drevotrieskové dosky.  
•  Ľahké čistenie vodou.

•  Typ: Disperzné lepidlo PVA 
•  Použitie: Interiér  
•  Doba otvorenia: max. 3–5 minút  
•  Celková montážna doba: 10–15 minút  
•  Úplné zaschnutie: 24 hodín  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C  
•  Pevnosť spoja: DIN EN 204 / D2

•  Typ: Disperzné lepidlo PVA 
•  Použitie: Interiér  
•  Doba otvorenia: max. 3–5 minút  
•  Celková montážna doba: 10–15 minút  
•  Úplné zaschnutie: 24 hodín  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C  
•  Pevnosť spoja: DIN EN 204 / D2

Disperzné lepidlo s najrýchlejšou fixáciou 
a maximálnou pevnosťou vyniká svojimi 
vlastnosťami nad ostatnými lepidlami. 
Ideálne pre lepenie napríklad okrasných 
líšt a ďalších projektov vyžadujúcich 
rýchle lepenie bez stekania v interiéri. 
Jednoduché na použitie, rýchla fixácia, 
ktorá však dostatočne dovoľuje vyrovnanie 
dielov. Vynikajúci pre pórovité aj polo-
pórovité materiály. Lepidlo nie je vhodné 
pre vonkajšie použitie a konštrukčné 
spoje. Pozor, nevystavujte lepidlo mrazu, 
ktorý by mohol ovplyvniť jeho vlastnosti a 
funkčnosť. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Disperzné lepidlo s najrýchlejšou fixáciou, 
veľmi rýchlo vysychá. Ideálne pre 
lepenie napríklad okrasných líšt a ďalších 
projektov požadujúcich rýchle lepenie 
bez stekania. Ľahké použitie, rýchla 
fixácia, ktorá však dostatočne dovoľuje 
vyrovnanie dielov. Vynikajúci pre porézne 
aj polo-porézne materiály.

Použitie: drevo, drevovláknité dosky, MDF, preglejka a 
drevovláknité dosky, látka a koža.

Použitie: drevo, drevovláknité dosky, MDF, preglejka, 
vysokotlakový laminát a drevotrieskové dosky, látka a koža.

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-2403 3,61 4,34
Objem Kód € bez DPH € s DPH

473 ml 123-2404 5,92 7,11

D2
EN 204

D2
EN 204

Titebond II Dark Lepidlo na drevo tmavé D3, 237ml
Titebond II Dark je farebná verzia lepidla Titebond 
Premium II do farby tmavého hnedého dreva. Je to 
vysokopevnostné vodeodolné lepidlo, ktoré splňuje 
prísnu európsku normu DIN EN 204 / D3 pre pevnostnú 
odolnosť voči vode. Po zaschnutí má hnedú farbu a 
preto je vhodné k použitiu všade tam, kde sa používajú 
tmavé odtiene dreva.  
 

•  Typ: Polyvinyl acetát PVA  
•  Použitie: Interiér a exteriér  
•  Doba otvorenia: max. 5 minút  
•  Celková montážna doba: 10–15 minút  
•  Úplné zaschnutie: 24 hodín  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C  
•  Vhodné pre: drevo, drevotriesku, tkaniny a kožu  
•  Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3

Pre tmavé drevá.D3
EN 204

Objem Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-3703 4,08 4,90

Lepí všetky vonkajšie drevené konštrukcie 
vrátane dreveného záhradného nábytku. 
Titebond II Premium poskytuje silnú 
počiatočnú lepivosť v krátkej dobe, vysokú 
pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. Titebond 
II Dark sa jednoducho používa a odolný voči 
zlým poveternostným podmienkam. Lepidlo 
je možné ľahko očistiť navlhčenou handričkou.
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Titebond Extend Lepidlo na drevo

Kľúčové vlastnosti:
•  Vysokopevnostné disperzné lepidlo.  
•  Použitie iba v interiéri.  
•  Dlhšia fixačná doba než Titebond Original. 
•  Spoj je silnejší než pevnosť dreva.  
•  Zvýšená odolnosť voči vyšším teplotám.  
•  Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.  
•  Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.  
•  Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité a 
drevotrieskové dosky, vysokotlakové lamináty.  
•  Ľahké čistenie vodou.

Typ: Disperzné lepidlo PVA  
Použitie: Interiér  
Doba otvorenia: max. 15 minút  
Celková montážna doba: 20–25 minút  
Úplné zaschnutie: 24 hodín  
Pracovná a skladovacia teplota: 5–30 °C  
Pevnosť spoja: DIN EN 204 / D2

Disperzné lepidlo na drevo s predĺženou dobou montáže 
má rovnaké vlastnosti ako Titebond Original. Poskytuje 
však viac času pre lepenie zložitejších zostáv. Použitie 
v interiéroch, hlavne v exponovaných časťach, ktoré sú 
vystavené vyšším teplotám, akými sú napr. kuchynské linky, 
obklady radiátorov a pod.

Použitie: drevo, drevovláknité dosky, MDF, preglejka, 
vysokotlakový laminát a drevotrieskové dosky, látka a koža.

Objem Kód € bez DPH € s DPH

473 ml 123-9104 6,32 7,59
3,78 l 123-9106 24,99 29,99

D2
EN 204

Kľúčové vlastnosti:
•  Krátka doba fixácie.  
•  Bezpečné, bez výparov.  
•  Čistiteľné vodou a netoxické.  
•  Univerzálne.  
•  Bezfarebné a priehľadné po zaschnutí.  
•  Zasychá rýchlejšie než väčšina ostatných disperzných lepidiel.

Objem Kód € bez DPH € s DPH

3,78 l 123-15026 18,40 22,08

•  Typ: Emulzia polyvinylacetátu  
•  Použitie: Interiér  
•  Doba otvorenia: max. 5 minút  
•  Celková montážna doba: 10-15 minút  
•  Farba po zaschnutí: Priehľadná  
•  Pracovná a skladovacia teplota: 10 °-30 °C

Min. požadovaný tlak pre pevný 
spoj (30-80 psi pre HPL, 100-150 
psi pre mäkké drevo, 125-175 pre 
stredne tvrdé drevá a 175-250 psi 
pre tvrdé drevá).

Profesionálne lepidlo pre všeobecné drevárske práce. Silná 
počiatočná fixácia, rýchle schnutie, výborná brúsiteľnosť. 
Lepidlo Titebond White je mimoriadne silné biele lepidlo, 
ktoré schne rýchlejšie než iné disperzné lepidlá. Univerzálna 
receptúra je ideálna pre bežné drevárske práce. Určené 
pre porézne a poloporézne materiály. Titebond White 
má silnú počiatočnú lepivosť a je rýchloschnúce, čím sa 
skracuje doba upnutia. Lepidlo zanecháva priesvitnú stopu, 
je brúsiteľné a nie je ovplyvnené povrchovými úpravami. 
Titebond White je netoxické a jednoducho umývateľné 
vodou.

Titebond White Biele lepidlo na drevo

Názov produktu Štruktúra / zloženie
Min. teplota 
použitia (°C)

Max. skladovacia 
teplota (°C)

Farba po 
zaschnutí

Umiestnenie spoja 
/ vodoodolnosť

Rozpustnosť / 
brúsiteľnosť

Čas otvorenia / celko-
vý montážny čas

Úplné vytvrdnutie 
lepidla

Určené k lepeniu

Titebond 
Original

Alifatická živica, 
disperzné 10°C 30°C Žltá Interiér / D2 Voda / ľahko 

brúsiteľné 5 / 10-15 24 hodín
Interiérový nábytok, 
škárovky, hudobné nástroje, 
reštaurátorstvo

Titebond II 
Premium Polyvinyl acetát 13°C 30°C Žltooranžová Univerzál / D3 Voda / ľahko 

brúsiteľné 5 / 10-15 24 hodín

Stavebno-stolárske výrobky 
(okná a dvere), konštručné spoje, 
vlhké prostredie, interiérový 
nábytok

Titebond II  
Dark Polyvinyl acetát 13°C 30°C Hnědá Univerzál / D3 Voda / ľahko 

brúsiteľné 5 / 10-15 24 hodín

Exotické dreviny, olejnaté 
dreviny, tmavé dreviny, stavebno-
stolárske výrobky (okná a 
dvere), konštrukčné spoje, vlhké 
prostredie, interiérový nábytok

Titebond III 
Ultimate Pokročilý polymér 8°C 30°C Svetlohnedá Univerzál / D4 Voda / ľahko 

brúsiteľné 10 / 20-25 24 hodín Exteriérový nábytok, modely 
lodí, okná, dvere

Titebond  
Extend

Disperzné lepidlo 
PVA 5°C 30°C Žltá Interiér / D2 Voda / ľahko 

brúsiteľné 15 / 20-25 24 hodín
Ideálne pre interiér a aplikácie 
na miesta vystavené väčším 
teplotám

Titebond  
Quick & Thick

Disperzné lepidlo 
PVA 10° 30°C Priehľadná Interiér / D2 Voda / ľahko 

brúsiteľné 3-5 / 10-15 24 hodín
Ideálne pre interiér, hračky, 
obrazové rámy a remeselnú 
výrobu

Titebond  
No-run, No-drip

Disperzné lepidlo 
PVA 10° 30°C Priehľadná Interiér / D2 Voda / ľahko 

brúsiteľné 3-5 / 10-15 24 hodín Okrasné lišty, nábytok, remeselná 
výroba

Titebond Cold 
Press Veneer

Modifikovaný 
polyvinyl acetát PVA 10° 30°C Tmavohnedá Interiér / D2 Voda 15 / 15-20 24 hodín Dyhovanie za studena

Titebond Liquid 
Hide Klihové

Glutínový glej s 
prísadami 10° 30°C Priehľadná Interiér / D2 Ľahko 

brúsiteľné 15 / 30-60 24 hodín
Reštaurátorské práce, opravy 
a zostavovanie hudebných 
nástrojov, lepenie dýh

Titebond  
White

Emulze 
polyvinylacetátu 10° 30°C Priehľadná Interiér / D2 Voda / ľahko 

brúsiteľné 5 / 10-15 24 hodín Interiérový nábytok, škárovky, 
reštaurátorstvo

Rýchly prehľad použitelností a vlastností lepidiel Titebond
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Špeciálne vyvinuté taviteľné lepidlo v granulách pre IGM 
manuálne olepovačky hrán. Je prírodnej farby, má nízku 
viskozitu, rýchle tavenie a vysokú lepivosť. Lepidlo je 
určené pre lepenie hrán materiálov ABS, PVC, PP, melamín, 
polyester alebo dyha. Odporúčame nastaviť teplotu na IGM 
olepovačke na hodnotu cca 140 °C.

Tavné lepidlo pre IGM olepovačky

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Tavné lepidlo 1kg M967-1 9,39 11,27
Tavné lepidlo 5kg M967-5 34,89 41,87
Tavné lepidlo 25kg M967-25 130,00 156,00

určené pre lepenie hrán materiálov ABS, PVC, PP, melamín, 
polyester alebo dyha. Odporúčame nastaviť teplotu na IGM 

Tavné lepidlo pre IGM olepovačky

€ s DPH

11,27
41,87

156,00

Prečo používať Titebond III

Titebond III

Vyššia pevnosť spoja

Vonkajšie použitie - Vodotesnosť

Ľahké čistenie vodou

Bezpečnosť a šetrnosť k pokožke

Krátka doba stiahnutia

Zachovanie čistoty lepeného dielca

Kratšia doba otvorenia

Nezanecháva nečistoty na pokožke

Lepivosť exotických a olejnatých drevín

Pomer cena / úžitkové vlastnosti

Dlhšia doba trvanlivosti
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•  Termostatická regulácia.  
•  Nepriľnavý povrch.  
•  Špeciálny zaoblený tvar.  
•  Kovová podložka pre odloženie horúcej žehličky.

Príslušenstvo pre lepenie

Nanášačka lepidla sada, 3 nástavce

Rýchlý spôsob ako naniesť lepidlo rovnomerne do otvoru pre lamelu. Jednoducho nalejete 
lepidlo do aplikátoru. Nasadíte nástavec pre lamelu a stlačíte dózu, ktorá roznesie lepidlo 
rovnomerne do otvoru. Docielite tak perfektný lamelový spoj.

Ľahké nanášanie lepidla pri 
akomkoľvek rovinnom lepení. Stačí 
len naliať lepidlo do valca a máte ho 
kedykoľvek po ruke. Po vytiahnutí 
špuntu sa lepidlo nanesie na valec, 
ktorým ho roznesiete po lepenej 
ploche. Rýchlo a čisto.

Sada na lepenie obsahuje:  
•  dózu na lepidlo  
•  veko na uzatvorenie zvyšného lepidla  
•  nástavec s rozoberateľným valčekom na lepenie plochy  
•  nástavec pre lepenie lamiel s krytkou

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nanášačka lepidla 
sada 125-999309 5,58 6,70

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Žehlička pre 
olepovanie hrán CDET-004 47,00 56,40

•  100% Silikónové štetiny.  
•  Jednoduché zlúpnutie lepidla po zaschnutí.  
•  Vhodný pre väčšinu lepidiel.  
•  Ploché zakončenie pre jemné práce; čap a dlab, rybina, 
čapový spoj a lišty.

Titebond Titebrush je kvalitný štetec so 100% silikónovými 
štetinami a plastovou rukoväťou. Štetec Titebond je ideálny 
pre použitie s väčšinou lepidiel na drevo a polyuretanových 
lepidiel. Nemusíte tak používať štetce na jedno použitie alebo 
iné spôsoby nanášania. Po dokončení práce nechajte lepidlo 
na štetci zaschnúť a potom odlúpnite alebo zoškrabnite.

Titebond Silikónový štetec na 
nanášanie lepidla

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Silikónový štetec 123-16330 2,71 3,26

Dĺžka: 23,5 cm
•  Pevnosť 50kg/cm2 PSI a pružnosť 300%.  
•  Samolepiaca: nezanechá stopy na dreve.  
•  Ideálna pre interiérové aj exteriérové práce.

Titebond Titewrap je samolepiaca páska, ktorá zopne a drží 
obrobok, kým lepidlo schne. Touto páskou sa eliminuje 
potreba tradičných svoriek. Páska sa lepí iba sama na seba 
a nepoškodí tak povrch dreva. Je ideálna pre nepravidelné 
spoje alebo kusy, ktoré sa náročne upínajú. Po skončení 
jednoducho pásku odstránite

Pumpička Titebond zjednodušuje prelievanie a udržuje čistú 
dielňu. Tento dávkovač umožňuje jednoduché dávkovanie 
lepidla z 3,8l a 8l ProJUG nádob lepidiel Titebond Original, 
Titebond II Premium a Titebond III Ultimate do menších nádob. 
Udržuje čistú dielňu. Po ukončení dávkovania zakryje uzáver 
výtok lepidla a zabraňuje tak vysychaniu. Dávkovač je možné 
jednoducho rozobrať a vyčistiť vodou. S týmto odolným a 
pohodlným dávkovačom je ulepená dielňa minulosťou.

Žehlička pre jednoduché olepovanie 
nažehľovacích hrán s lepidlom. Nepriľnavý 
povrch umožňuje pohodlnú aplikáciu bez 
pripekania a poškodenia hrany. Termostatické 
nastavenie požadovanej teploty v rozmedzí 
od 70 do 150 °C. Dodávané s kovovou 
podložkou pre odloženie horúcej žehličky.  
 
•  Rozsah nastavenia teploty: 70 - 150 °C

Titebond Pružná sťahovacia 
páska

Titebond Dávkovač lepidla

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sťahovacia páska 123-16310 3,53 4,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Dávkovač lepidla 123-60015 22,28 26,74

•  Rozmery: 1,9 cm x 230 cm  
•  Farba: Žltá

CMT DET-004 Žehlička pre olepovanie hrán

•  Dávkovač pasuje na veľké lepidlá Titebond  
(3,78 a 8,12 - ProJUG).  
•  Jednoduché dávkovanie pri doplňovaní menších fliaš.  
•  Eliminuje neporiadok pri prelievaní.  
•  Odolný a ľahko demontovateľný na čistenie.  
•  Zátka zabraňuje vysychaniu lepidla.
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gumový valec priemer 63mm

gumový valec EPDM priemer 63mm

hubový valec priemer 63mm

Jednoducho a rovnomerne nanáša lepidlo na lepené plochy. Je vybavená gumovým válčekom pre disperzné 
vodou riediteľné lepidlá. Vyrobené z kvalitného odliatku, vrátane odkladacieho stojanu. Voliteľne je možné 
dovybaviť hubovým valčekom pre sajúce povrchy, alebo valečekom na polyuretanové lepidlá.

•  Gumový valček je vhodný pre väčšinu povrchov.
•  Hrubý neporézny povrch pre biela lepidlá a dvojzložkové lepidlá s tužidlom (kauritová lepidla).
•  Valčekom vytvoríte tenkú vrstvu lepidla.
•  Jednoducho umývateľné.

•  Hubový valec je ideálny pre lepenie povrchov, ktoré absorbujú viac lepidla, napríklad porézne povrchy 
ako MDF a mäkké drevo.
•  Sú vhodné pre aplikáciu lepidiel na nerovné povrchy - dvierka, profilované dielce, rámy a skrinky.
•  Pre lepidla na drevo: PVA a ďalšie lepidlá na báze vody.
•  Jednoducho umývateľné, odporúčame valčeky kupovať v páre, aby ste po umytí valčeku nemuseli čakať 
na uschnutí.

•  Jednoducho umývateľné.

Vysoko kvalitný EPDM valček, stredne mäkký, odolný voči riedidlám a proti nejagresivnějším činidlám a aditívam, 
ktoré sú väčšinou obsiahnuté v lepidlách.
Vhodné pre väčšinu lepidiel na báze rozpúšťadla, pre neoprénová lepidlá, lepidlá s tužidlom, lepidlá na horúci lis, 
podlahová lepidlá, PU lepidlá (PUR, jednozložková, tekuté, reaktívne lepidlá), nitrocelulózový lak a impregnácia.

Valec pre nanášačky lepidla
Valec gumový

Valec hubový

Valec gumový EPDM pre PU lepidlá

Ručná nanášačka lepidla so stojančekom

Šírka Kód € bez DPH € s DPH

72mm 136-0040 19,47 23,37
120mm 136-0041 21,62 25,95
150mm 136-0050 22,70 27,24
180mm 136-0042 23,77 28,53

Šírka Kód € bez DPH € s DPH

72mm 136-0040EP 20,30 24,36
120mm 136-0041EP 22,30 26,76
150mm 136-0050EP 24,20 29,04
180mm 136-0042EP 25,20 30,24

Šírka Kód € bez DPH € s DPH

72mm 136-9940 20,54 24,65
150mm 136-9950 27,04 32,45
180mm 136-9942 28,12 33,75

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nanášačka 72 mm 136-0072G 122,00 146,40
Nanášačka 150 mm 136-0150G 132,00 158,40
nanášačka 180 mm 136-0180G 137,00 164,40

Použitie: Vyberte náhradný valček z vaničky. Naskrutkujte 
rukoväť na vaničku. Nalejte disperzné lepidlo do vaničky. 
Páka vo voľnej pozícii - maximálna dávka lepidla, páka 
pritiahnutá - minimálna dávka lepidla.

IGM Ručná nanášačka lepidla 74 mm so stojanom

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nanášačka 72 mm 146-1002 16,54 19,85

•  Jednoducho a rovnomerne nanáša lepidlo na lepené plochy.  
•  Šírka penového valčeka 74 mm.  
•  Pre disperzné vodou riediteľné lepidlá.  
•  Vyrobené z plastového výlisku, vrátane odkladacieho stojančeku.  
•  Náhradný valček je súčasťou dodávky.

Jednoduchá a ekonomická nanášačka lepidla je 
vyrobená z plastu a je určená pre krátkodobé kutilské 
použitie. Súčasťou dodávky sú 2 penové valčeky.  
 
•  Rozmer balenia (DxŠxV): 13x15x20 cm  
•  Rozmer produktu (DxŠxV): 13x24x20 cm  
•  Hmotnosť: 0,63 kg

150mm72mm 180mm
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IGM Fachmann M990 Spojovacia 
lamela

Lamely sú vyrábané z lisovaného tvrdého dreva. Lamely sú 
z výroby mierne zlisované, takže pri kontakte s lepidlom 
upevnia spoj.

•  Držaná tolerancia, nie sú voľné, ani tesné.  
•  Pri kontakte s disperzným lepidlom zväčšia svoju veľkosť.  
•  K dispozícii v baleniach po 100 ks a 1000 ks.

IGM Fachmann M990 
Vyspravovacie lodičky
•  Prevedenie SMREK.  
•  Veľkosť 13, R100 (68x8,1x14,1 mm).  
•  K dispozícii v balení po 200 ks.

Vyspravovacie lodičky (zásmolky) sú určené k vyspravovaniu 
chýb v masívnom dreve (smolníky a praskliny). Po 
vyfrézovaní drážky vlepte vysprávku disperzným lepidlom a 
po jeho zaschnutí odbrúste prečnievajúcu časť.

IGM Fachmann M990 Spojovací 
kolík bukový

Drevené kolíky sú vyrobené z triedeného bukového dreva, v 
ktorom sa vlhkosť pohybuje v rozmedzí 8–11 %. 
Ručné triedenie spojovacích kolíkov garantuje maximálnu 
kvalitu kolíkov. Určené pre spájanie nábytkových dielcov z 
veľkoplošných materiálov alebo masívneho dreva.

Spojovacie materiály

Popis Kód € bez DPH € s DPH

100 ks 8x35mm M990-01081 1,24 1,49
850 ks 8x35mm M990-01082 4,70 5,64

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Balenie 200 ks M990-03013 8,35 10,02

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Lamely 10, 100 ks M990-02011 3,24 3,89
Lamely 10, 1000 ks M990-02010 25,97 31,17
Lamely 20, 100 ks M990-02021 3,24 3,89
Lamely 20, 1000 ks M990-02020 25,97 31,17

IGM Protišmykové podložky sada 4 ks

Protišmykové podložky IGM sú určené pre fixáciu materiálu pri opracovaní a to bez použitia svoriek. Vysoko priľnavý 
gumený povrch podložiek zabraňuje obrobku v pohybe pri brúsení, rezaní, frézovaní, vŕtaní, lakovaní a iných 
pracovných činnostiach. Vďaka protišmykovému povrchu na vrchnej a spodnej strane podložky, dochádza k zaisteniu 
obrábaného materiálu k pracovnému stolu. Telo podložiek je vyrobené z pevného plastu a je opatrené rybinovými 
čapmi a drážkami, vďaka ktorým je možné podložky navzájom spájať a vytvárať tak väčšiu plochu. Nezanechávajú 
žiadne stopy po upnutí a skvele držia na obrobku aj na pracovnej doske.

Balenie obsahuje štyri protišmykové podložky s rozmerom 85x85 mm a výškou 
25 mm a môžete ich spojiť v jeden kus o rozmere 170x170mm alebo 80x340mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

IGM Protišmykové podložky 4 ks 146-1240 12,00 14,40

Protišmykové podložky IGM sú určené pre fixáciu materiálu pri opracovaní a to bez použitia svoriek. Vysoko priľnavý 
gumený povrch podložiek zabraňuje obrobku v pohybe pri brúsení, rezaní, frézovaní, vŕtaní, lakovaní a iných 
pracovných činnostiach. Vďaka protišmykovému povrchu na vrchnej a spodnej strane podložky, dochádza k zaisteniu 
obrábaného materiálu k pracovnému stolu. Telo podložiek je vyrobené z pevného plastu a je opatrené rybinovými 
čapmi a drážkami, vďaka ktorým je možné podložky navzájom spájať a vytvárať tak väčšiu plochu. Nezanechávajú 

25 mm a môžete ich spojiť v jeden kus o rozmere 170x170mm alebo 80x340mm.
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