Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

APLIKAČNÉ POMôCKY A PRÍSLUŠENSTVO
Lepidlá v spreji
označenie

výrobca

použitie

obsah

SprayMount

3M

aerosolové lepidlo

400ml

ReMount

3M

aerosolové lepidlo

400ml

PhotoMount

3M

aerosolové lepidlo

400ml

DisplayMount

3M

aerosolové lepidlo

400ml

3M
KIWO

aerosolové lepidlo

500ml

aerosolové lepidlo

500ml

Spray 77
Kiwofix

cena za ks

15,23 €
28,62 €
15,23 €
15,23 €
16,08 €
16,42 €

SprayMount prvotriedne štúdiové lepidlo. Poskytuje rýchly a bezpečný spoj, pričom ponecháva dostatočný čas pre prípadné
premiestnenie. Lepidlo SprayMount je číre a nezanecháva škvrny, nezvrašťuje sa a nekrehne. Je to výnimočné lepidlo
v spreji pre grafické úpravy a výtvarné práce i pre lepenie a montáž veľa druhov materiálov na takmer každý povrch.
Výdatnosť cca 10m².
ReMount

Lepidlo urýchľuje a zjednodušuje opakované premiestňovanie. V skutočnosti funguje rovnako ako lepidlo použité
na samolepiacich bločkoch Post-it - predmety nastriekané lepidlom ReMount drží bezpečne na mieste, ale ľahko sa
stiahnu a znova prilepia kde chcete. Je číre, nezanecháva škvrny a nezvrašťuje sa. Lepidlo sa hodí na lepenie ľahkých
materiálov ako je papier, lepenka a látky - na väčšinu hladkých povrchov.
Je to vynikajúce lepidlo pre dekoračné značenie pomocou šablóny, pre koláže alebo montáže alebo pre lepenie plagátov
či obrazov na stenu. Výtvarníkom a umelcom umožňuje experimentovať s mnohonásobným premiestňovaním,
pokiaľ sa nedosiahne žiadaného efektu. Výdatnosť cca 10m²

PhotoMount Vysoko kvalitné aerosolové lepidlo určené špeciálne pre trvalé pripevnenie fotografií, reprodukcií a ilustrácií. Lepidlo má
vysokú lepivosť, je číre, jednoducho sa používa, neodfarbuje. Pretože pomaly schne, ponecháva čas na presné
umiestnenie pred konečným prilepením. Lepidlo je predovšetkým pre fotografov ideálnym montážnym lepidlom k použitiu
v ateliéri, pre koláže a pre všeobecné použitie. Výdatnosť cca 8-10m².
DisplayMountviacúčelové aerosolové lepidlo pre výstavné stánky, štúdiové a divadelné scény, propagačné práce a ďalšie aplikácie,
kde je potrebné veľmi účinné lepidlo. Je ideálne pre lepenie väčšiny poréznych a neporéznych materiálov, vrátane plastov,
látok, kovových fólií, peny, papieru, kartónu, kobercoviny a pod. Lepidlo je číre, rýchlo schnúce a nerobí škvrny ani na tých
najsvetlejších materiáloch. Pre pevné, spoľahlivé, okamžité spoje zaisťuje lepidlo zakaždým profesionálne výsledky.
Výdatnosť cca 10m²
Spray 77

vynikajúce pre radu aplikácií na výstavných expozíciách a nábytku. Možno ho použiť pre pripevňovanie izolácie na plechy.
Je ideálne pre použitie s dekoratívnymi krytinami, fóliami a tkaninami. Má vysokú kryciu schopnosť s malým presakovaním.
Má rýchlu a agresívnu priľnavosť, ktorá bezpečne zaistí väčšinu ľahkých materiálov. Je vhodné pre použitie pri
polystyrénových penách.

KIWOFIX

je lepidlo v spreji a môže sa použiť ako kontaktné, montážne a prítlačné lepidlo. Kiwofix sa používa pre fixáciu papieru,
lepenky, textilu, dreva, kovov, penovej gumy, polystyrénu a ďalších plastov. Kiwofixom nanášame béžový, mierne krycí
lepidlový film. Jemné kvapky lepidla sa rozprašujú rovnomerne a v tenkej vrstve, takže jeho aplikácia môže byť ekonomická.
Jemný aerosol umožňuje vniknutie aj do nerovností, ktoré sa inými druhmi lepidiel nevyplnia. Konečná lepivosť je
dosiahnutá po 24 hodinách.

Lepidlá
označenie

výrobca

použitie

obsah

200ml

cena za ks

8,12 €
74,85 €
16,00 €

Cosmofen Plus

VEKA

lepidlo na PVC

Akrifix 107
PRIMER 94

RÖhm
3M

lepidlo na akryláty
pomocné lepidlo v plechovke

PRIMER 94

Používa sa na vylepšenie adhézie pások a samolepiacich grafických fólií k materiálom, ako sú napr.

1,2kg
236,5ml

polyetylén, polypropylén, ABS, betón, drevo, sklo, kovy a lakované kovy. Lepené povrchy musia byť
čisté a suché. Pomocné lepidlo v plechovke, ktoré sa tenkou vrstvou nanáša štetcom na kritické miesta.
Jednoduchá aplikácia, vysoká účinnosť a odstrániteľnosť pomocou chémie.

ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045

