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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.

Henkel ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04  Praha  www.pattex.cz

•   nejrychleji vytvrzující montážní 
lepidlo a tmel na bázi Flextec polymerů

•   s lepenými prvky je možné manipulovat 
již po 20 minutách

•   vhodný pro interiér i exteriér

•   lepí a tmelí savé i nesavé materiály

•   velmi rychlý nástup pevnosti spoje

•   při lepení na svislých plochách 
doporučujeme lepený předmět zafixovat

•   aplikační špička se šroubovacím uzávěrem 
zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY
Počáteční přilnavost: 100 kg/m² 
Pevnost po 20 min.: 12 kg/cm² 
Pevnost po 2 hod.: 30 kg/cm² 
Konečná pevnost: 35 kg/cm² 
Hustota: 1,4 g/ml 
Lepí a tmelí: téměř všechny materiály, 
i na mokrý podklad* 
Tmelení: do 20 mm 
Přetržení: 250 %
Balení: kartuše 390 g; bílá barva
*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.
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Rychleschnoucí montážní lepidlo a tmel

PŘEHLED VLASTNOSTÍ 
PATTEX ONE FOR ALL
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*UNIVERSAL/HIGH TACK/CRYSTAL: kromě PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mědi, mosazi a PVC

*EXPRESS: kromě PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mědi, mosazi, polystyrénu a PVC
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•  montážní lepidlo na bázi Flextec 
polymerů s nejvyšší počáteční 
přilnavostí (350 kg/m²)

•   vhodný pro interiér i exteriér

•    lepí savé i nesavé materiály bez  
potřeby další fixace

•   vytváří flexibilní, trvalý spoj

•   odolává UV záření, teplu a vibracím

•  přetíratelný, nepropadá se

•   snadná aplikace při nízkých teplotách  
(již od +5 °C)

•  aplikační špička se šroubovacím 
uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY
Počáteční přilnavost: 350 kg/m² 
Konečná pevnost: 23 kg/cm² 
Hustota: 1,65 g/ml 
Lepí: téměř všechny materiály, 
i na mokrý podklad*
Balení: kartuše 440 g; bílá barva
*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.

•  lepicí tmel s vysokou elasticitou  
a vysokou konečnou pevností

•  vhodný pro interiér i exteriér

•  lepí a tmelí savé i nesavé materiály

•   vytváří flexibilní, trvalý spoj

•  odolává UV záření, teplu a vibracím

•  přetíratelný, nepropadá se

•  snadná aplikace při nízkých teplotách  
(již od +5 °C)

•   aplikační špička se šroubovacím 
uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY
Počáteční přilnavost: 140 kg/m² 
Konečná pevnost: 50 kg/cm² 
Hustota: 1,5 g/ml 
Lepí a tmelí: téměř všechny materiály,  
i na mokrý podklad* 
Tmelení: do 20 mm 
Přetržení: 300 %
Balení: kartuše 389 g; bílá barva
*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.

•  montážní lepidlo a tmel  
v křišťálově čiré barvě, spoj zůstává  
po vytvrzení neviditelný

•   vysoká UV stabilita

•  vhodný pro interiér i exteriér

•  vytváří flexibilní, trvalý spoj

•  odolává teplu a vibracím

•   nepropadá se

•  snadná aplikace při nízkých teplotách  
(již od +5°C)

•  aplikační špička se šroubovacím  
uzávěrem zabraňuje vysychání lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRY
Počáteční přilnavost: 100 kg/m² 
Konečná pevnost: 30 kg/cm² 
Hustota: 1,04 g/ml  
Lepí a tmelí: téměř všechny materiály,  
i na mokrý podklad* 
Tmelení: do 20 mm  
Přetržení: 300 %
Balení: kartuše 290 g; transparentní barva
*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.
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HIGH TACK
Velmi vysoká počáteční přilnavost
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Vysoká konečná pevnost
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CRYSTAL
Neviditelný spoj
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