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Lepidlo na polystyren WOLF Fix POLYSTYREN 78P, 750 ml, pistolové
Lepidlo určené na lepení polystyrenu EPS, XPS, TPD a minerální vaty. Na fasády a základy nových 
i starých budov. Ploché střechy na podklady z modifikovaných asfaltových pásů. Díky nulové post 
expanzi je vhodné i pro lepení obložkových zárubní. Kotvení již po 2 hodinách. Nižší náklady, rychlá 
a snadná aplikace.

• Vydatnost podle rovnosti podkladu 10 až 12 m2

• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 10 minut.
• Doba řezatelnosti: 25 minut.
• Teplota vzduchu při aplikaci: +5°C až +35°C
• Teplota nádoby při použití: +5°C až +35°C

Lepidlo na cihly WOLF Fix STONE UNI 89B, 750 ml, pistolové

Lepidlo určené pro upevňování stavebních materiálů jako je pórobeton, cihly, beton, kámen a geopolymer 
(umělý kámen). Nižší náklady, rychlá a snadná aplikace. Nevytváří tepelné mosty.

• Vydatnost podle rovnosti podkladu 50 až 60 bm
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 10 minut.
• Doba řezatelnosti: 25 minut.
• Teplota vzduchu při aplikaci: +5°C až +35°C
• Teplota nádoby při použití: +5°C až +35°C

Lepidlo rychleschnoucí WOLF Fix SPEED 90S, 750 ml, pistolové

Polyuretanové lepidlo s extrémně rychlou fixací. Počáteční vazba po 90 vteřinách. Určené pro lepení 
sádrokartonových a OSB desek, parapetů a schodů. Nižší náklady, rychlá a snadná aplikace.

• Vydatnost podle rovnosti podkladu 10 až 12 m2

• Bez nutnosti použití primeru.
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 5 minut.
• Doba řezatelnosti: 10 minut.
• Teplota vzduchu při aplikaci: +5°C až +35°C
• Teplota nádoby při použití: +5°C až +35°C

Obj. č. EAN

23312 8591530233126

Obj. č. EAN

23313 8591530233133

Obj. č. EAN

23314 8591530233140

LEPIDLA



• nízká expanze zamezuje rozpínání vypěněných materiálů
• rychlé tuhnutí pěny zajišťuje efektivitu práce
• použití v letních i zimních měsících
• vys oká hustota pěny ve spáře

• instalace oken, dveřních zárubní a parapetů
• vynikající přilnavost na různé stavební materiály
• vyplnění mezer, stavebních otvorů a děr
• dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti

Aplikační teploty
teplota vzduchu během aplikace -10°C až +35°C
teplota nádoby během použití +5°C až +30°C
nejlepší výsledky při +20°C

Použití:

Montážní pěna WOLF PROFI nízkoexpanzní, 750 ml, 
trubičková
• nádoba 1000 ml / plněno 750 ml

Montážní pěna WOLF PROFI nízkoexpanzní, 750 ml, 
pistolová
• nádoba 1000 ml / plněno 750 ml

Montážní pěna WOLF vysokoexpanzní, 700 ml, 
pistolová
• Vydatnost 40 až 45 litrů.
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 12 minut.
• Doba řezatelnosti: 30 minut.

Montážní pěna WOLF ALPIN 50 l nízkoexpanzní, 750 ml, 
pistolová zimní
• Zimní PU pěna se speciální recepturou, určená pro extrémní 

mrazy až do -18°C.
• Velice komfortní aplikace i s podchlazenou dózou.
• Zvýšená vydatnost až 50 litrů.
• Klesající teplota snižuje vydatnost a prodlužuje 

dobu schnutí.
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 10 minut.
• Doba řezatelnosti: 25 minut.
• Teplota vzduchu při aplikaci: -18°C až +30°C

Čistič PU pěny a pistole WOLF 500 ml pistolový
PU čistič je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu. 
Je určen na odstranění nevytvrzelé pěny z různých povrchů. 
Je to vynikající prostředek na čištění vnitřku aplikačních pistolí. 
Nasazením rozprašovacího adaptéru lze vyčistit aplikační pistoli 
zvenku, nebo využít na čištění ploch postříkaných čerstvou PU 
pěnou. Čistí a odmašťuje. Vytvrzenou pěna lze odstranit pouze 
mechanicky.

• Pozor - díky své rozpustnosti může naleptat povrch 
některých umělých ploch (například plexisklo).

Montážní pěna WOLF MAXX 65 l nízkoexpanzní, 850 ml, 
pistolová
• Zvýšená vydatnost 65 l. O 30% více než u běžných 

pistolových pěn. 
Plněno 850 ml.

• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 10 minut.
• Doba řezatelnosti: 25 minut.

Montážní pěna WOLF MEGA 70 l nízkoexpanzní, 870 ml, 
pistolová
• Zvýšená vydatnost 70 l. O 50% více než u běžných 

pistolových pěn. Plněno 870 ml.
• Třída hořlavosti B2 DIN: 4102
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 8 minut.
• Doba řezatelnosti: 20 minut.

Montážní pěna WOLF vysokoexpanzní, 700 ml, 
trubičková
• Vydatnost 35 až 40 litrů.
• Doba vytvoření nelepivé vrstvy: 12 minut.
• Doba řezatelnosti: 30 minut.

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23204 8591530232044

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23191 8591530231917

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23308 8591530233089

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23311 8591530233119

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23311 8591530233119
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1 ks / 12 ks karton 23309 8591530233096

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23310 8591530233102

Balení Obj. č. EAN

1 ks / 12 ks karton 23307 8591530233072
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