PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY
& FUGENMÖRTEL
 Pro lepení obkladů a dlažeb na stěny a podlahy
 Snadné zpracování a vysoká vydatnost
 Delší trvanlivost díky ochrannému obalu proti vlhkosti

Obytné místnosti

Kuchyně

Koupelna

LEPIDLA NA OBKLADY
A DLAŽBY & FUGENMÖRTEL

Terasa

NOVINéKbAa:lení!
Voděodoln

PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
info@profibaustoffe.cz
Tel.: +420 511 120 310
Fax: +420 543 213 948

 Pro lepení obkladů a dlažeb na stěny a podlahy
 Snadné zpracování a vysoká vydatnost
 Delší trvanlivost díky ochrannému obalu proti vlhkosti

PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY:
PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDKY
Použití našich lepidel na obklady a dlažby je dnes daleko rozmanitější než kdykoliv
předtím: Od čistě vnitřního použití až po vysoce zatížitelné venkovní plochy
– my Vám nabízíme ten správný produkt pro Vaše potřeby.
Pochůzí a spárovatelný
po cca 24 hodinách*

:
NOVINéKA
balení!
Voděodoln







Snadné zpracování
Vysoká vydatnost
Delší trvanlivost díky ochrannému obalu proti vlhkosti
Nízký obsah emisí (nízký obsah chromátu)
Optimalizace pro bezpečnou a snadnou práci

Kat. číslo 6000, pytel (25 kg)

PROFI KLEBER C1T
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PROFI FUGENMÖRTEL & PROFI LEPIDLA
NA OBKLADY A DLAŽBY

C1T
N

S použitím PROFI produktů pro podlahové systémy získáte optimální řešení jak pro interiér Vašich staveb,
tak i pro venkovní použití. PROFI lepidla pro obklady a dlažby a PROFI spárovací hmoty splňují široké
požadavky pro různé způsoby užití.

1200




Pro lepení obkladů a dlažeb na
stěny a podlahy, pro vnitřní použití



Snížená náchylnost ke skluzu



Otevřený čas (20 minut)

Ekonomický produkt

4

vnitřní
použití

Kat. číslo 6005, pytel (25 kg)

PROFI PREMIUM KLEBER C2TE

PROFI FUGENMÖRTEL
FLEX SCHMAL

weiß

PROFI FUGENMÖRTEL
FLEX BREIT



grau

PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI
DVOUSLOŽKOVÁ

C2TE

Spárování všech typů keramických obkladů,
dlažeb a mozaiky v interiéru i exteriéru.
Především pro prostory s vysokými hygienickými
nároky (bazény, potravinářské prostory).

Šířka spáry 2–8 mm

Šířka spáry 5–25 mm

Šířka spáry 3–10 mm

 2 kg (6500), 5 kg (6510), 8 kg (6520)

 2 kg (6530), 5 kg (6540), 8 kg (6550)

 4 kg (6560), 10 kg (6570)

 2 kg (6502), 5 kg (6512), 8 kg (6522)

 2 kg (6532), 5 kg (6542), 8 kg (6552)

 4 kg (6562), 10 kg (6572)

 2 kg (6503), 5 kg (6513), 8 kg (6523)

 2 kg (6533), 5 kg (6543), 8 kg (6553)

 4 kg (6563), 10 kg (6573)

 2 kg (6501), 5 kg (6511), 8 kg (6521)

 2 kg (6531), 5 kg (6541), 8 kg (6551)

 4 kg (6561), 10 kg (6571)
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Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru, především
pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy
s podlahovým a stěnovým vytápěním).

bahama manhattan
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Snížená náchylnost ke skluzu



Pro zvýšené požadavky



Prodloužený otevřený čas
(30 minut)



PROFI FUGENMÖRTEL

http://www.profibaustoffe.com/cze/6010

http://www.profibaustoffe.com/cze/6500
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PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY:



Voděodolný & odolný proti mrazu



Pro vysoké zatížení
(např. auta do 3,5 t)

Vnitřní a
vnější použití

1200



Snížená náchylnost ke skluzu



Zvýšená flexibilita pro kritické
oblasti



Prodloužený otevřený čas
(30 minut)

4

* V závislosti na nasákavosti podkladu
a lepeného prvku, vlhkosti vzduchu,
teplotě podkladu atd.

Pro lepení keramických obkladů
a dlažeb na stěny a podlahy,
pro vnitřní a venkovní použití

400x400

Podlahové
vytápění

Vysoké
zatížení

Kat. číslo 6010, pytel (25 kg)

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1
PREMIUM
PRODUKT

Vytištěné barvy se mohou mírně lišit od skutečných barev.

NAŠE INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA S ŘADOU UŽITEČNÝCH TIPŮ NALEZNETE ZDE:

Pro lepení keramických obkladů
a dlažeb na stěny a podlahy,
pro vnitřní a venkovní použití

200x200



Pro vysoké zatížení (např. auta do 3,5 t)



Pro lepení obkladů bazénů



Pro lepení obkladu na obklad
(s ošetřením podkladu)

Vnitřní a
vnější použití

600x600

Podlahové
vytápění

Vysoké
zatížení

Větší
pružnost

