
 Šetří náklady za nářadí - je potřeba pouze jedna vytlačovací pistole

 Úspora pracovního času - žádné vrtání nebo jiné přípravné práce

 Univerzální aplikace - bez ohledu na tloušťku materiálu, naše lepidla mohou být vždy použity

 Zvýšení bezpečnosti práce - MS-Polymery neobsahují kyseliny, či rozpouštědla

 Neteče - elegantní vzhled, kvalitní provedení

Ať je to univerzální použitelnost, rychlost nebo extrémní pevnost – s naší řadou  
prémiových lepidel vylepšíte své pracovní postupy a ušetříte čas i náklady

Perfektní přilnavost a těsnění s vysoce 
kvalitními produkty na bázi MS-Polymeru

Pokud máte nějaký dotaz, nebo pokud chcete učinit objednávku kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo  
Tel.: +420 519 411 872, e-mail: info@ntek.cz

Benefity KENT MS-Polymer lepidel

Pro důkladnou přípravu:

Prémiové doplňky pro dosažení optimálního výsledku:

Vysoce kvalitní pásky, které usnadňují aplikaci:

MS PREP

 Speciální základní nátěr ke zlepšení  
přilnavosti na lakovaných i holých kovech

Obj. č. 83748 - 100ml lahvička

BATTERY CAULKING GUN

 Silná bateriová vytlačovací pistole
Obj. č. 86350 (400ml), 86366 (600ml)

HIGH STRENGTH TAPE & 

HIGH STRENGTH TAPE CLEAR

 Extra silná oboustranná lepicí páska
Obj. č. 86578, 86579, 86582, 86580,  

86581 (různé rozměry)

PRIMER BLACK

 Speciální základní nátěr, který učiní  
spoj UV odolným

Obj. č. 83661 - 30ml lahvička

PRO JOINT LINER

Set 4 špachtliček pro vytvoření  
16 různých druhů spojů
Obj. č. 86609 4 špachtličky

WATERPROOF TAPE

 Silná zesílená voděodolná páska
Obj.č. 84592 (černá),  

86144 (stříbrná) 50 mm x 50 m

PLASTIC ADHESION PROMOTER 

Speciální základní nátěr pro zlepšení  
přilnavosti na plastové povrchy

Obj. č. 85828 - 400ml sprej

NOZZLES

Různé druhy a balení
Obj. č. 86006 & 86007 (360° Nozzle),  

34087 (Precut Nozzle), 86435 (Smart Seam Nozzle)

ADHESIVE BACKED SHIM STOCK

Pěno pryžová páska proti povětrnostním vlivům.
Obj.č. 40100, 40125,  

40130 (různé rozměry)

OBJEDNÁVEJTE NYNÍ!
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 Pro instalatérské práce, okna,  
střechy, tmelení, panely atd –  
NSF certifikován

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v bílé, černé, šedé,  
světle šedé a hnědé barvě

Univerzálně použitelný a 
celkově všestranný 

ROTABOND 2000

 Pro hliníkové a polyesterové profily,  
střechy, podlahy apod

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v bílé, černé a šedé barvě

Naše alternativa pro menší rozpočet – 
vhodné zejména pro každodenní lehké 
aplikace

ROTABOND SE

Obj. č. 86648 (černá), 86649 (bílá), 86650 (šedá) -  
290ml kartuše (pouze po 12ks)

 Vynikající pro lepení velkých a těžkých dílů

 Pro obklady, izolace a izolační desky,  
sádrokarton, dřevovláknité desky, cedule, 
zrcadla, dlaždice na velkých plochách

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v černé barvě

Naše nejsilnější lepidlo s vysokou  
pevností za syrova

ROTABOND HI TACK

Obj. č. 85608 - 290ml kartuše

 Šetří čas ve chvíli, kdy je třeba rychlé a 
silné prvotní zajištění

 Pro izolační desky, sádrokartony, těžké 
dřevovláknité panely, sklo, obklady apod

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v bílé barvě

Naše nejrychlejší lepidlo s extrémně 
vysokou počáteční přilnavostí

ROTABOND FAST TACK

Obj. č. 86608 - 290ml kartuše
Obj. č. 34452 (černá) - 290ml kartuše  
(dostupné i v 600ml folii)

MS STEEL HS

 Pro obložení, spoje trupů, poklopy,  
velká skla apod

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v černé barvě

Na montáž velkých dílů, má  
dlouhou dobu otevření

ROTABOND  

LONG OPEN TIME

Obj. č. 86658 - 290ml kartuše

 Elastický a odolné proti vibracím

 Vnitřní i venkovní užití

 Dostupné v šedé barvě

S velmi rychlou dobou vytvrzení 
mezi 3 až 4 hodinami

ROTABOND 2K

Obj. č. 86656 - 250ml kartuše

 Pro interiérové dekorace,  
poutače, spoje laboratorního 
vybavení, kuchyně apod

 Pouze vnitřní použití

 Dostupný v ocelově šedé barvě

Lepidlo s hliníkovým/ 
ocelovým vzhledem

Přehled lepidel na bázi MS polymerů - sdělte nám Váš záměr a my  
 Vám dodáme optimální řešení odpovídající Vašim potřebám

 Pro zasklívání, pulty, regály, vitríny,  
nápisy, světlíky a instalatérské práce

 Pouze vnitřní použití

 Průhledný

Průhledné jednosložkové lepidlo  
na bázi MS polymeru

MS CLEAR HS

Obj. č. 85839 - 290ml kartuše Obj. č. 86066 - 290ml kartuše


