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PROFI LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY 
& FUGENMÖRTEL

LEPIDLÁ NA OBKLADY
A DLAŽBY & FUGENMÖRTEL

Kuchyňa Kúpeľňa TerasaKuchyňaObytné miestnosti



PROFI FUGENMÖRTEL 
FLEX SCHMAL

PROFI FUGENMÖRTEL 
FLEX BREIT

PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 
DVOJZLOŽKOVÁ

Škárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri, 
predovšetkým na teplotne namáhané plochy (vonkajšie terasy, balkóny, 

v interiéroch na plochy s podlahovým a stenovým vykurovaním). 

Škárovanie všetkých typov keramických ob-
kladov, dlažieb a mozaiky v interiéri aj exteriéri. 
Predovšetkým na priestory s vysokými hygienický-

mi nárokmi (bazény, potravinárske priestory).

Šírka škáry 2–8 mm Šírka škáry 5–25 mm Šírka škáry 3–10 mm

  2 kg (6500), 5 kg (6510), 8 kg (6520)
  2 kg (6502), 5 kg (6512), 8 kg (6522)
  2 kg (6503), 5 kg (6513), 8 kg (6523)
  2 kg (6501), 5 kg (6511), 8 kg (6521)

  2 kg (6530), 5 kg (6540), 8 kg (6550)
  2 kg (6532), 5 kg (6542), 8 kg (6552)
  2 kg (6533), 5 kg (6543), 8 kg (6553)
  2 kg (6531), 5 kg (6541), 8 kg (6551)

  4 kg (6560), 10 kg (6570)
  4 kg (6562), 10 kg (6572)
  4 kg (6563), 10 kg (6573)
  4 kg (6561), 10 kg (6571)

PROFI FUGENMÖRTEL: weiß      bahama   manhattan      grau   

PROFI FUGENMÖRTEL 

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1

  Na lepenie keramických obkladov
a dlažieb na steny a podlahy,
pre vnútorné a vonkajšie použitie

  Znížená náchylnosť k sklzu
  Zvýšená fl exibilita pre kritické

oblasti
  Predĺžený otvorený čas 

(30 minút)

Kat. číslo 6010, vrece (25 kg) 

  Pre vysoké zaťaženie (napr. autá do 3,5 t)
  Na lepenie obkladov bazénov
  Na lepenie obkladov na obklad

(s ošetrením podkladu)

PROFI PREMIUM KLEBER C2TE

  Na lepenie keramických obkladov
a dlažieb na steny a podlahy,
pre vnútorné a vonkajšie použitie

  Znížená náchylnosť k sklzu
  Pre zvýšené požiadavky
  Predĺžený otvorený čas 

(30 minút)

PROFI KLEBER C1T

  Na lepenie obkladov a dlažieb 
na steny a podlahy, pre vnútorné 
použitie

  Znížená náchylnosť k sklzu
  Otvorený čas (20 minút)

Kat. číslo 6005, vrece (25 kg) 

Kat. číslo 6000, vrece (25 kg) 

  Vodeodolný & odolný proti mrazu
  Pre vysoké zaťaženie

(napr. autá do 3,5 t)

  Ekonomický produkt

Pochôdzny a škárovateľný 
po cca 24 hodinách*

* V závislosti na nasiakavosti podkladu
a lepeného prvku, vlhkosti vzduchu, teplote 
podkladu atď.

PROFI LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY: 
PRE PERFEKTNÉ VÝSLEDKY
Použitie našich lepidiel na obklady a dlažby je dnes ďaleko rozmanitejšie ako ke-
dykoľvek predtým: Od čisto vnútorného použitia až po vysoko zaťažiteľné vonkajšie 
plochy - my Vám ponúkame ten správny produkt pre Vaše potreby.

S použitím PROFI produktov na podlahové systémy získate optimálne riešenie ako pre interiér Vašich stavieb, 
tak i pre vonkajšie použitie. PROFI lepidlá na obklady a dlažby a PROFI škárovacie hmoty spĺňajú široké 
požiadavky pre rôzne spôsoby použitia.

  Jednoduché spracovanie
  Vysoká výdatnosť
  Dlhšia trvanlivosť vďaka ochrannému obalu proti vlhkosti
  Nízky obsah emisií (nízky obsah chromátu)
  Optimalizácia pre bezpečnú a jednoduchú prácu

NAŠE INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ S RADOU UŽITOČNÝCH TIPOV NÁJDETE TU:

PROFI LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY: PROFI FUGENMÖRTEL
http://www.profi baustoffe.com/skl/6010 http://www.profi baustoffe.com/skl/6500

PROFI FUGENMÖRTEL & PROFI LEPIDLÁ 
NA OBKLADY A DLAŽBY

NOVINKA:
Vodeodolné balenie!
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Vytlačené farby sa môžu mierne líšiť od skutočných farieb.


