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Jednička 
pro snadnější lepení 
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* Všechny savé a  nesavé podklady: dřevo, cihly, 
keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo 
kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi 
a  měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale 
ponořené do vody.

  LEPÍ VŠECHNY
MATERIÁLY*

  ZA VŠECH 
PODMÍNEK*

PATTEX

ONE FOR ALL
HIGH TACK

JEDNIČKA
NA VŠECHNO

S PATTEXEM TO ZVLÁDNEŠ!
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Společnost Henkel přichází nyní na 
trh montážních lepidel s řadou novinek 
s označením „1“ pro rychlejší a snad-
nější lepení. Vysoká pevnost a spolehli-
vost, lepení velkého množství materiálů, 
odolnost vůči vnějším vlivům a vlhkosti 
a snadnější aplikace umožňuje nové 
řadě lepidel Pattex ONE FOR ALL ši-
roké uplatnění.

První novinkou je Pattex 
One For All High Tack 
– montážní lepidlo s vel-
kou počáteční přilnavostí 
tj. 350 kg/m2. Je vyni-
kajícím pomocníkem při 
lepení na svislé povrchy 
či dokonce na strop. Díky 
okamžité přilnavosti není 

potřebné věci na stěně 
dočasně fixovat, z povrchu 

nesjíždí a drží okamžitě na 
místě. Pattex One For All 
High Tack lepí širokou škálu 
materiálů. Snadno nalepí pře-
chodové nebo začišťovací lišty 
i v případě nerovného pod-
kladu, lehce přilepí i obložení 
stěn, nebo schodiště. Dokáže 

lepit savé i nesavé materiály. Práce s tím-
to montážním lepidlem je snadná, pro 
opakované použití je součástí lepidla 
červený uzávěr. Spolehlivě lepí v inte-
riéru i exteriéru a je vhodný pro lepení 
i na vlhký podklad. 

Univerzální montážní le-
pidlo a tmel Pattex One 
For All Universal se 
vyznačuje nejvyšší ko-
nečnou pevností (z řady 
Pattex One For All) a po-
užívá se pro lepení širo-
ké škály materiálů. Díky 
vysoké finální pevnosti je 

možné s ním lepit i těžké 
desky jako jsou například 

pracovní desky v kuchyni 
nebo v koupelně, schody, 
parapety, prahy apod. Nové 
montážní lepidlo Pattex One 
For All Universal je tak silné, 
že dokáže v konečné pevnosti 

udržet na jednom centimetru čtvereč-
ním až 50 kg (500 t/m2). Funguje na-
víc i jako tmel. Díky jeho univerzálnímu 
použití a tmelícím vlastnostem je možné 
s ním tmelit spáry až do 2 cm. Z tohoto 
důvodu je vhodné například i k tmelení 
spár mezi sádrokartonem a trámy, kde 
běžné akrylové tmely většinou popras-
kají. Tento materiál lze následně přetřít 
interiérovými barvami. Lze ho použít 
i za deště v exteriéru na různé lepicí či 
tmelicí práce. 

Montážní lepidla jsou známá tím, že 
dokážou přilepit opravdu i těžké věci 
a za posledních deset let dokázala 
v mnohém nahradit hřebíky a šrouby. 
Vzhledem k jejich konečné pevnosti je 
nutné je nechat vytvrdnout minimálně 
dvacet čtyři hodin. Což bohužel zdržu-

je celý pracovní proces. 
Nový Pattex One 
For All Express je 
ale jiný. Toto nové 
rychleschnoucí fle-
xibilní montážní le-
pidlo a tmel vychá-
zí z potřeb odbor-
níků, pro které je 
nutné maximálně 
zkrátit čas potřeb-

ný do finální pevnosti 
lepidla. Pattex One 

For All Express je opro-
ti klasickým montážním 
lepidlům neuvěřitelně 
rychlý, již po dvaceti 
minutách od aplikace 
můžete s lepenými prv-
ky manipulovat a zatíže-

ní spoje je možné již po třech hodinách 
(záleží na materiálu). Nemusíte tedy tak 
dlouho čekat, toto lepidlo vám maximál-
ně zrychlí práci a urychlí i proces všech 
následných činností. Lepí téměř všech-
ny materiály, a stejně jako u ostatních 
novinek z této řady, je spolehlivé pro 
lepení i za vlhka. Používá se pro lepení 
i tmelení spár do 2 cm v interiéru i ex-
teriéru.

Více informací na www.pattex.cz.

http://www.pattex.cz
http://www.pattex.cz


Nejkvalitnější nosná deska
na evropském trhu.

Kolekce 66 skladových LTD
zahrnuje oblíbené tradiční dekory 

a obsahuje i nové designově zajímavé 
dekory a struktury.

www.drevomaterial.cz
www.byspan.cz

http://www.drevomaterial.cz



