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ЛЕГЕНДА - ЦВЕТОВИ КОДОВЕ НА АКЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДАРЪЦИЦена без ДДС 231,– –30%

ПРИ ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ 
И КОЛИЧЕСТВА

КОЛИЧЕСТВО + 
ОТ ЗАКУПЕНИЯ 
ПРОДУКТ

ПОДАРЪК 
СВЪРЗАН 
ПРОДУКТ

АКЦИОННА ЦЕНА С
КАЛКУЛИРАНА ПРОЦЕНТНА 
ОТСТЪПКА

ПРОЦЕНТНА ОТСТЪПКА

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Зимна пистолетна PU-пяна 750 мл
Арт. № 0892152451

Области на приложение: Уплътняване и лепене при монтаж на дървени, пластмасови и метални каси, 
дограма и др. За изолация на системи за топла вода, котли хладилни камери и др. За запълване на фуги, 
пукнатини и дупки, които не могат да бъдат запълнени с други материали. Устойчива на стареене, топлина, 
гъбички, плесени и редица химически продукти. Не е устойчива на UVлъчи. Залепва на почти всички 
повърхности, като тухла, бетон, гипс.
Описание: Хомогенна структура на пяната. Позволява бързо насяне на пяната.
Устойчива на стареене, топлина, гъбички, плесени и редица химически продукти. Не е устойчива на UV 
лъчи. Залепва на почти всички повърхности, като тухла, бетон, гипс, цимент, камък, метал, стъкло, дърво, 
твърдо PVC и др. Не лепи силикон, полиетилен и трудно лепими пластмаси. Не съдържа въглеводороди, 
съдържащи хлор и флуор (CFC).
Технически данни: Обем: 65 литра (от една опаковка 850 мл), при диаметър на сечението 5 см2 дължина 
до85 метра. Работна температура: -12°C до +35°C (оптимална +20°C). Минимална температура на 
контактната повърхност: 0°C. Образуване на твърда ципа: след около 10 мин. (при 20°C и отн. влажност 
на въздуха 60%). Време на рязане: след 21мин.(в зависимост от температурата и влажността на въздуха).
Време на втвърдяване: до 12 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.

Зимна, пистолетна, PU-пяна, 65l
Арт. № 0892152453

Пистолетна PU-пяна, Всесезонна, 
880 мл
Арт. № 58921528

Области на приложение: Уплътняване и лепене при монтаж на дървени, пластмасови и метални каси, 
дограма и др. За изолация на системи за топла вода, котли хладилни камери и др. За запълване на фуги, 
пукнатини и дупки, които не могат да бъдат запълнени с други материали. Устойчива на стареене, топлина, 
гъбички, плесени и редица химически продукти. Не е устойчива на UVлъчи. Залепва на почти всички 
повърхности, като тухла, бетон, гипс.
Описание: Хомогенна структура на пяната. Позволява бързо насяне на пяната.
Устойчива на стареене, топлина, гъбички, плесени и редица химически продукти. Не е устойчива на UV 
лъчи. Залепва на почти всички повърхности, като тухла, бетон, гипс, цимент, камък, метал, стъкло, дърво, 
твърдо PVC и др. Не лепи силикон, полиетилен и трудно лепими пластмаси. Не съдържа въглеводороди, 
съдържащи хлор и флуор (CFC).
Технически данни: Обем: 65 литра (от една опаковка 850 мл), при диаметър на сечението 5 см2 дължина 
до85 метра. Работна температура: -12°C до +35°C (оптимална +20°C). Минимална температура на 
контактната повърхност: 0°C. Образуване на твърда ципа: след около 10 мин. (при 20°C и отн. влажност 
на въздуха 60%). Време на рязане: след 21мин.(в зависимост от температурата и влажността на въздуха).
Време на втвърдяване: до 12 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.

Области на приложение: Запълване на дупки. Изолация на отвори. Монтиране на дограма и врати. 
Уплътняване на топло и звукоизолационни плоскости. Уплътняване и изолиране на фуги. Намаляване на 
въздействието на топлинните мостове.
Начин на употреба: Температура на полагане: Температура на въздуха -5°C до +30°C, с най-добри 
резултати при +20°C. Температура на флакона: 5°C до +25°C, с най-добри резултати при +20°C.
Подготовка на повърхността: Отстранете праха, други замърсявания и смазки от повърхностите. За 
постигане на по-добро залепване, навлажнете повърхността. Защитете повърхностите в непосредствена
близост, като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал.
Начин на полагане: Разклатете флакона силно поне 20 пъти. Дръжте го изправен и завъртете пистолета 
върху флакона. Внимавайте пистолетът да не е насочен към други хора. НЕ ТРЯБВА
да завъртате флакона върху пистолета с дюзата, сочеща надолу. След като сте монтирали флакона върху 
пистолета, го обърнете и започнете да нанасяте. Със силата на притисъка регулирайте количеството пяна, 
излизащо от флакона. Когато полагате пяната на няколко слоя, навлажнете между различните слоеве. 
Почистване: невтвърдената пяна може да се почисти с ацетон, втвърдената само
по механичен път.
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ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423801

30 6 1
Цена без ДДС 252,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423802

40 8 1
Цена без ДДС 336,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423803

50 10
Цена без ДДС 396,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423805

96 24
Цена без ДДС 760,32

Акция № X1912423806

348
Цена без ДДС 2505,60

1

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423804

72 12
Цена без ДДС 570,24

1

ПОДАРЪЦИ

72

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Зимна пистолетна PU-пяна 
750мл
Арт. № 0892152451

–30%

–30%

–34%

–34%

–34%

–40%

Чистител за PU-пяна 500ml

Чистител за 
PU-пяна 500ml

3

Пистолет за 
PU пяна
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ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423807

30 6 1
Цена без ДДС 273,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423802

40 8 1
Цена без ДДС 336,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423809

50 10
Цена без ДДС 429,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423811

96 24
Цена без ДДС 823,68

Акция №X1912423812

348
Цена без ДДС 2804,88

1

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423810

72 12
Цена без ДДС 617,76

1

ПОДАРЪЦИ

72

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Зимна, пистолетна, PU-пяна, 65l
Арт. № 0892152453

–30%

–30%

–34%

–34%

–34%

–38%

Чистител за PU-пяна 500ml

Чистител за 
PU-пяна 500ml

3

Пистолет за 
PU пяна
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Чистител за PU-пяна 500ml

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423813

30 6 1
Цена без ДДС 231,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423814

40 8 1
Цена без ДДС 308,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423815

50 10
Цена без ДДС 363,–

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423818

96 24
Цена без ДДС 696,96

Акция №X1912423819

348
Цена без ДДС 2411,64

1

ПОДАРЪЦИ

Акция № X1912423817

72 12
Цена без ДДС 522,72

1

ПОДАРЪЦИ

72

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Пистолетна PU-пяна, Всесезонна, 

880ml
Арт. № 58921528

–30%

–30%

–34%

–34%

–34%

–38%

Чистител за PU-пяна 500ml

Чистител за 
PU-пяна 500ml

3

Пистолет за 
PU пяна
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