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Autorizovaný distributor:

S univerzálním

ventilem pro

pistoli i trubičku

UNIVERSAL

Nenechej nic náhodě.
Vybav se pistolí i trubičkou!

Stát se může cokoliv, obzvlášť na stavbě. 
Náhle selže pistole nebo není tam, kde byla 
ještě včera. Kolikrát není čas na shánění nové-
ho nástroje. V takových kritických chvílích 
spolehlivě pomůže aplikační trubička.

Díky novému univerzálnímu ventilu, na všech 
dózách s pěnami a lepidly illbruck, můžeš 
pracovat jak s pistolí, tak i s klasickou 
trubičkou. Není nic jednoduššího, než si hodit 
pár trubiček do auta, už pro ten pocit jistoty.



Perfekt pěna

FM350

• Vydatnost až 19 m ve spáře 3x7 cm
s AA255

• Excelentní přilnavost na většinu povrchů
• Řezatelnost po cca 45 minutách

Nízkoexpanzní Perfekt pěna

FM355

• Zcela minimální expanze a smrštění
• Aplikace od -10 °C do +35 °C
• Excelentní akustický izolant až do 60 dB

PUR pěna XXL letní

FM370

• Vydatnost až 21 m ve spáře 3x7 cm
s AA255

• Výborná rozměrová stabilita
• Řezatelná po 20 minutách
• Povrchově nelepivá po 10 minutách

Power Gun SOFTGRIP

AA255

• O 20 % vyšší vydatnost u PUR pěn illbruck
• Ocelová jehla s tefl onem
• Konstrukce z hliníkové slitiny a kvalitních 

plastů
• Velmi přesné dávkování

PUR čistič

AA290

• Snadná aplikace
• Se závitem na pistoli
• Využití klasické sprejové trysky

PUR lepidlo Multi

PU108

• Extrémní pevnost lepeného spoje
• Lepidlo kategorie D4 (není PUR pěna!)
• Pro lepení přesných stavebních materiálů
• Broušené cihly, tvárnice, příčkovky, dřevo aj.

PUR pěna XXL zimní

FM371

• Aplikace od -10°C
• Vysoká vydatnost až 19,5 m

při spáře 3 x 10 cm
• Rychle zasychá a nelepí na povrchu

PUR pěna MAXX nízkoexpanzní

FM343

• Celoroční použití
• Minimální napěnění
• Vynikající struktura
• Výborná rozměrová stabilita

PUR pěna Window Flex

FM330

• Elastická pěna
• Dovolená přetvořitelnost až 35%
• Minimální postexpanze
• Aplikace možná od - 3°C

PUR pěna Basic

FM310

• Pevná struktura
• Výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, 

kámen, dřevo aj.
• Dobrá rozměrová stálost

PUR lepidlo ETICS

PU010

• Neodtlačuje lepené izolační desky
• Téměř nulová expanze lepidla
• Otevřený čas 10 minut
• Vytvrzování 30-40 minut

Aplikační trubička

AA210

• Kónický tvar pro lepší strukturu pěny
• Použití se všemi dózami illbruck
• Křidélka pro dokonalé dotažení


