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Produkty
Bralep

Platnost od 13.7. do 31.7.2017

Velkoobchodní super AKČNÍ ceny !!!
ZL 770

stan
da
cenardní

akč

Technické údaje:

12 měsíců při dodržení podmínek

Skladovatelnost:

2

cca 1,6 kg prášku na 1 m a mm tloušťky vrstvy

Teplota podkladu a interiéru:

+10 °C až +23 °C
0,5 až 8 mm

Tloušťka vrstvy:

25 kg stěrky ZL 770 + cca 6,5 l vody

Mísicí poměr:
Zpracovatelnost:

min. 15 minut
- cca 8 - 12 hod. (při 20 °C)

Pochozí po
Pro pokládku podlahoviny po

- cca 24 - 48 hod. (při 20 °C)

Samonivelační stěrka
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bez

Vynikající rozliv
Jemná
Od 2 mm vhodná i pod
kolečkové židle
Vhodná na podlahové
topení
Mrazuvzdorná (po vyzrání)
Nejedovatá, nehořlavá,
bez rozpouštědel
stan
da
cenardní

AN 100

Balení:

papírový pytel 25 kg

Barva a forma:

slonová kost, prášek
12 měsíců při dodržení podmínek
2

Spotřeba:

cca 1,6 kg/m na 1 mm tl. vrstvy

Doba zpracovatelnosti:
Mísicí poměr:

min. 20 min.
25 kg stěrky AN 100 + cca 6 - 6,5 l vody

Bralep AN 100 je určena k plošnému vyrovnání podkladů na bázi
anhydritu ve vnitřních, suchých prostorách. Tloušťka vrstvy 2-20 mm
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bez
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da
cenardní

akč
papírový pytel 25 kg

Barva a forma:
Spotřeba:

šedý prášek
12 měsíců při dodržení podmínek
2

cca 1,6 kg/m na 1 mm tl. vrstvy

Doba zpracovatelnosti:
Mísicí poměr:
Pochozí po
Pro pokládku podlahoviny po

min. 15 min.
25 kg stěrky ZL 670 + cca 7 l vody
- cca 12 - 24 hod. (při 20 °C)
- cca 24 - 48 hod. (při 20 °C)

Bralep ZL 670 je určena k plošnému vyrovnání cementových a
betonových podlah ve vnitřních, suchých prostorech. Tloušťka
vrstvy 1 - 5 mm v jedné pracovní operaci.
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Kč/

ní c
ena

Technické údaje:

Skladovatelnost:

DP

..
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..

kg

Vynikající rozliv H
Bez smrštění
Vhodné pod kolečkové
židle
Nejedovatá, nehořlavá, neobsahuje
rozpouštědla
Po vytvrdnutí je povrch pevný a hladný
Povrch je vhodný pro kladení
plovoucích podlah, PVC, CV, textilních
krytin a dlažby

ZL 670

Balení:

Kč/

ní c
ena

v jedné pracovní operaci.

Samonivelační stěrka

11,9

0

akč

Technické údaje:

Skladovatelnost:

DPH

Kč/k
g

10,9
0

šedý prášek

g

Barva a forma:
Spotřeba:

ní c
ena

papírový pytel 25 kg

Kč/k

Balení:

12 K
č/k
g

bez

8,80

kg

g

Samonivelační stěrka

○ Zboží je skladem v logistickém centru Odolena Voda

Kč/k

○ Odběr možný po baleních

zaDPoHdběr pale
ty
ZDARMA
penetrace
VG4 (15l)

Samonivelační
Mrazuvzdorná (po vyzrání)
Od 2 mm vhodná i pod kolečkové židle
Nejedovatá, nehořlavá a neobsahuje rozpouštědla
Po vytvrdnutí je povrch pevný a hladný
Povrch je vhodný pro kladení
plovoucích podlah, PVC, CV, textilních
krytin a dlažby

