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PENETRACE   
Europrimer Multi Plus 044-1
Univerzální rychleschnoucí vysoce voděodolný penetrační koncentrát
• ředitelný koncentrát
• rychleschnoucí
• ideální před vyrovnávacími pracemi
• pro vnitřní použití
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• bez rozpouštědel

Univerzální základní penetrace. 
Základní nátěr je třeba zředit vodou pro přípravu absorpčních podkladů,
před vyrovnáváním nebo lepením.
Ředění závisí na podkladu; cement (poměr míchání 1:2 s vodou), sádra, podlahové desky na bázi sádry (poměr 1:1 s vodou).
Zajišťuje celkovou absorpci. 
• Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Velikost balení: 10 l Použití: váleček
Paleta: 60 ks Doba schnutí: v závislosti na aplikaci 30 min až 15 hod.
Spotřeba: 50 – 150 g / m2

Euroblock Turbo 042
Jednosložkový komponentní rychleschnoucí polyuretanový nátěr
• netřeba kombinovat s tvrdidlem
• blokuje zbytkovou vlhkost až do 5 CM%
• bez obsahu vody
• pro vnitřní použití
• lze použít pro podlahové vytápění
• bez rozpouštědel

Jednosložkový rychleschnoucí vlhký nátěr připravený k okamžitému použití.
Blokuje zbytkovou vlhkost absorpčních cementových podkladů až do 5 CM%.
Ideální pro zpevnění povrchů absorpčních podkladů na bázi cementu a sádry před vyrovnáním nebo lepením. Pro následné
vyrovnání ještě mokré vrstvy produktu se následně používá na poslední vrstvu suchý křemičitý písek Europlan Sand 846.
• Velmi nízké emise VOC. 
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Velikost balení: 11 kg Použití: váleček
Paleta: 80 ks Doba schnutí: min. 2 hod.
Spotřeba: 100 – 150 g / m2 / vrstva
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Europrimer Fill 070
Jednosložkový základový penetrační nátěr vhodný na dlažbu
• příprava a plnění v jednom kroku
• rychleschnoucí
• lze použít na podlahové vytápění
• pro vnitřní použití
• bez rozpouštědel

Jednosložkový rychleschnoucí základový nátěr pro přípravu a plnění v jednom
kroku. Pro neabsorpční cementový a sádrový podklad, kamenné a keramické
dlaždice, dřevěné podlahové desky, parkety, asfaltové podlahy a podlahové desky na bázi sádry.
Pro základní vyrovnání nepatrných nepravidelností a spojů u keramických dlaždic, prken, parket, dřevěných kompozitů
a podlahových desek před vyrovnávacími pracemi. 
• Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Velikost balení: 15 kg Použití: stěrka, váleček
Paleta: 40 ks Doba schnutí: 60 – 120 min.
Spotřeba: 100 – 200 g / m2 v závislosti na podkladu

Europlan Sand 846
Křemičitý písek určený k zásypu základového penetračního nátěru
velikost zrna hrubé (velikost zrna 0,4 – 1,0 mm)

jemné (velikost zrna 0,1 – 0,4 mm)
Vyčištěný křemičitý písek určený 
k posypu PU základového nátěru 
před vyrovnávacími pracemi.
Europlan Sand 846 je možné použít v kombinaci 
s Euroblock Turbo 042 a Europlan Quick 940.

Velikost balení: 25 kg
Paleta: 40 ks
Spotřeba: 2000 – 2500 g / m2 pro pískování

OPRAVNÉ HMOTY
Europlan Quick 940
Správková hmota na bázi cementu
• rychle tuhnoucí • vhodné pro podlahové vytápění
• použitelné do tloušťky vrstvy až 50 mm • pouze pro vnitřní použití 

Špachtlí aplikovatelná a na vysoké zatížení vhodná správková hmota na bázi cementu. Pro
opravy, plnění a vyrovnávání podkladových nerovností, děr, opravy schodů, kompenzace výšky
podkladů, rampy, svahy apod. Konzistence směsi lze upravit přidáním vhodného množství vody.
Pro následné vyrovnávací práce musí být natřeno pomocí Europrimer Multi Plus 044-1. Může
být smíchán a nastaven křemičitým pískem Europlan Sand 846 až do 30%.
• Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, eko-
logicky přívětivý výrobek)

Velikost balení: 25 kg Připravenost pro další práce: po ochlazení a zatvrdnutí
Paleta: 42 ks Doba zpracování: cca 15 minut 
Spotřeba: cca 1,5 kg / m2 / mm
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Europlan Silicat 913
Dvousložková výplňová hmota 
• oprava trhlin v minerálních potěrech
• rychletvrdnoucí
• 2 komponent
• pro vnitřní použití
• nutno zasypat křemičitým pískem
• vhodné pro systémy podlahového vytápění 

Dvousložková polyuretanová hmota na bázi pryskyřice. Ideální pro vyplnění trhlin
a otvorů v cementových potěrech a betonech.
• Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 R PLUS
Doplňkové produkty: písek Europlan Sand 846

Velikost balení: 2 x 0,3 l lahvička, 8 sponek Doba zpracování: cca 8 min. 
Spotřeba: závisí na velikosti trhliny / otvoru Připravenost pro další práce: závisí na aplikaci, cca 20 min.

SAMONIVELAČNÍ HMOTY
Europlan Unifill 999
Samonivelační hmota na bázi cementu
• použitelné od 2 do 5 mm
• pouze pro vnitřní použití
• nivelační směs je možné aplikovat čerpadlem
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• vhodné pod kolečkové židle

Samonivelační hmota na bázi cementu, vytvrzená nízkým napětím a s dobrou konečnou pev-
ností pro středně vysoké provozní využití. Pro vyrovnání cementového podkladu. K přípravě
podkladu pro další instalační práce. • Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1
Označení CE podle DIN EN 13813: CT-C30-F6

Balení: 25 kg Pochůzná po: 2-3 hod.
Paleta: 42 ks Připravenost pro další práce: při tloušťce 3 mm cca 24 hodin
Spotřeba: 1,5 kg / m2 / mm

Europlan White 928
Samonivelační hmota na bázi anhydritu (sádry)
• použitelné od 2 mm do 10 mm
• nízké napětí
• nivelační směs je možné aplikovat čerpadlem
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• vhodné pod kolečkové židle

Univerzální samonivelační hmota, vytvrzená nízkým napětím, pro využití v prostorech se
střední zátěží. Stěrka na bázi sádry pro vyrovnávání všech druhů podkladů, betonu a sádry.
Ideální pro méně stabilní podklady. Použitelné od 2 do 10 mm tloušťky vrstvy pro přípravu podkladu pro následné insta-
lační práce. 

GISCODE CP 1

Balení: 25 kg Pochůzná po: cca 3 – 4 hod.
Paleta: 42 ks Připravenost pro další práce: u 3 mm vrstvy cca 24 hodin
Spotřeba: 1,5 kg / m2 / mm



Europlan Flex 965
Samonivelační hmota s vlákny na bázi cementu
• použitelné od 3 do 20 mm • jen pro vnitřní použití
• je možné aplikovat čerpadlem • vhodné pod kolečkové židle
• nivelační hmota s vlákny • vhodné pro systém podlahového vytápění

Vysoce kvalitní víceúčelová samonivelační hmota na bázi cementu s vyztuženým vláknem. Vy-
tvrzení s nízkým napětím nabízí vynikající pevnost pro nejvyšší provozní využití. Pro vyrovnávání
podkladů na bázi cementu. 
Použitelné od 3 do 20 mm pro přípravu podkladu pro následné instalační práce. 
• Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1 R, GISCODE ZP 1

Balení: 25 kg Pochůzná po: cca 2 – 3 hod.
Paleta: 42 ks Připravenost pro další práce: u 3 mm vrstvy cca 24 hodin
Spotřeba: 1,4 kg / m2 / 1 mm

Europlan DE Rapid 971
Samonivelační rychleschnoucí hmota na bázi cementu
• kompozitní potěr • vhodné pro systém podlahového vytápění
• rychlé pokládání • vhodné pod kolečkové židle
• použitelná od 5 do 40 mm • použití v interiéru i exteriéru
• je možné aplikovat čerpadlem (pouze pod zastřešené plochy)

Velmi kvalitní, samonivelační, rychleschnoucí hmota na bázi cementu, vytvrzení s nízkým na-
pětím.
Použitelná od 5 mm do 40 mm tloušťky vrstvy. Pro přípravu podkladů jako základní betonová
vrstva pod nivelační hmoty, keramické dlaždice, kamenné podlahy. Obzvlášť vhodné, když musí
být podklad rychle připraven k instalaci.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1

Balení: 25 kg Pochůzná po: cca 2 – 3 hod.
Paleta: 42 ks Připravenost pro další práce: 1 – 4 dny
Spotřeba: 1,7 kg / m2 / mm

Europlan Direct Rapid 991
Rychleschnoucí samonivelační hmota na bázi cementu
• pokládka možná po 1,5 – 3 hodinách (u PVC / CV a textilních podlah)
• použitelné až do vrstvy 20 mm
• vhodná pro podlahové vytápění
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pod kolečkové židle

Rychle vytvrzující, víceúčelová, samonivelační hmota na bázi cementu, vytvrzení s velmi níz-
kým napětím. Vynikající konečná pevnost pro nejvyšší provozní zatížení. Pro vyrovnávání pod-
kladů na bázi cementu. Použitelné i pro vyrovnávaní kamenných podlah a keramických
obkladů. Použitelné až do vrstvy 20 mm. Na neabsorbující (např. kamenné podlahy, kera-
mické dlaždice) lze použít bez penetrace.
Montáž podlahové krytiny lze provést cca 1,5 – 3 hodiny po dokončení nivelačních 
prací – v závislosti na tloušťce vrstvy. • Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky přívětivý výrobek)

Balení: 23 kg Pochůzná po: cca 1 – 3 hod.
Paleta: 42 ks Připravenost pro další práce: u 3 mm cca 1,5 – 3 hodiny
Spotřeba: 1,5 kg / m2 / mm
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Europlan PU Duo 910
Dvousložková vyrovnávací hmota na bázi PU
• samonivelační a podkladová vrstva
• vysoce trvanlivá, pro vnitřní a suché venkovní použití
• systémová součást pro BetonDesign
• použitelná jako finální povrch
• vhodná do prostor s vysokou třídou zátěže, pro použití v průmyslových objektech

Dvousložková hmota založená na PU, dobře roztíratelná, flexibilní, s vysoce
trvanlivým vytvrzením. Použitelná i jako vyrovnávací směs před následnými in-
stalačními pracemi.  Tvrdá elastická hmota po vytvrzení, vhodná i pro instalaci
sportovních podlah. Je možné použít na důkladně připevněné staré krytiny a
dřevěné podlahy např. parkety a vinyl. Vhodné jako samonivelační směs před
instalací pružných podlahových krytin a dřevěné podlahy po jemném broušení
a pouze s doporučenými lepidly. Doporučeno pro přípravu podkladu pod Be-
tonDesignem.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Balení: 9,72 kg Doba zpracování: cca 40 min
Paleta: 52 ks Doba tuhnutí: 6 – 8 hodin
Spotřeba: 1,3 kg / m2 / mm

Europlan Fibre 811
Vlákno pro posílení vyrovnávacích nivelačních hmot
• speciální vlákno k přidání do cementových a sádrových vyrovnávacích 

směsí k zvýšení nosného zatížení, stability a trvanlivosti

Pomáhá minimalizovat napětí během procesu sušení a zvýšit odolnost proti
tlaku. Doporučuje se přidat do vyrovnávacích látek při aplikaci na sádrové
podlahové desky a na dřevěné podklady.
Snadno mísitelné. Nízká spotřeba (1 balení na 25 kg vyrovnávací směsi).

Balení: 0,250 kg Spotřeba: 1,5 kg / m2 / mm
Paleta: 50 ks Použití: za míchání nasypte do 

vyrovnávací směsi po smíchání s vodou
Délka vlákna: 6 – 12 mm Připravenost pro další práce: u 3 mm cca 1,5 – 3 hodiny

LEPIDLA NA ELASTICKÉ KRYTINY – KOBERCE, PVC, VINYL
Eurostar Tex 609 (dříve 509)
Disperzní lepidlo na koberce 
• lepidlo s prodlouženým časem instalace
• velmi dobré pro standardní vpichované filcové podlahové krytiny
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní silné lepidlo na bázi disperze s vysokou počáteční pevností
lepení a prodlouženou dobou instalace. Pro mokrou instalaci textilních po-
dlahových krytin na standardní absorpční podklady. 
• Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 13 kg, 20 kg Použití: zubová stěrka B1-B2
Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg) Doba instalace: až cca 30 min
Spotřeba: 450 – 490 g / m2



Eurosafe Tack 522
Disperzní lepidlo na PVC 
• pro instalaci podlahových krytin, PVC a CV
• vhodné pro podlahové vytápění
• pouze pro vnitřní použití
• velmi dlouhá doba expozice (otevřená pracovní doma - 90 min.)
• může být tepelně aktivováno (při přeschnutí)
• vhodné pod kolečkové židle

Silné lepidlo na bázi disperze s počáteční velmi vysokou pevností. Jedno-
stranné a na tlak citlivé lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny a na stan-
dardní absorpční podklady (mokré lepení).  
GISCODE D 1

Balení: 13 kg, 20 kg Použití: zubová stěrka A1-A2
Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg) Doba instalace: až cca 90 min
Spotřeba: 250 - 300 g / m2

Euroflex standard 425
Univerzální disperzní lepidlo na koberce a PVC
• disperzní lepidlo
• pouze pro vnitřní požití
• vhodné pro podlahové vytápění
• není určeno pro komerční prostory

Lepidlo se používá pro lepení homogenních a heterogenních PVC a CV kry-
tin, textilních krytin se sekundární podložkou na absorpčních podkladech. 
GISCODE D 2

Balení: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg) Doba instalace: 10-20 min
Spotřeba: cca 320-480 g / m2 Použití: zubová stěrka A2,B1,B2

Eurostar Allround 528
Univerzální disperzní lepidlo na vinylové dílcové podlahy
• vhodné na vinyl a PVC
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi disperze na mokré lepení s velmi dobrou po-
čáteční lepící silou. Vhodné pro montáž vinylových podlahových krytin, LVT,
homogenních i heterogenních vinylových a CV podlah a textilních podlah
s různými podklady. 
• Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Balení: 13 kg
Paleta: 44 ks (13 kg)
Spotřeba a použití: 250 - 300 g / m2 - zubová stěrka A1-A2 (vinyl / CV), 490 g / m2 – zubová stěrka B1-B2 (textilní podlahy)
Doba instalace: až cca 40 min

7STAVEBNÍ CHEMIE FORBO | LEPIDLA



8 STAVEBNÍ CHEMIE FORBO | LEPIDLA

FIXAČNÍ LEPIDLA

EUROFIX TILES 642 (dříve 542)
Fixační lepidlo na samoležící vinyl (looselay)
• snadno odstranitelný z nesavých podkladů
• brání smyku a pohybu podlahových krytin
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• pouze pro vnitřní použití

Vysoce kvalitní snadno odnímatelné fixační lepidlo pro fixaci samoležícího
vinylu a kobercových čtverců s filcovým podkladem na absorpční i neab-
sorpční podklady.
Po ukončení použití může být výrobek odstraněn z nesavých povrchů. • Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 10 kg Spotřeba: 100 – 120 g / m2

Paleta: 44 ks Použití: váleček s mikrovláknem nebo zubová stěrka A1

Eurofix Tackifier 546
Fixační lepidlo na kobercové čtverce, koberce a vinyl
• snadno odstranitelný
• může být znovu tepelně aktivováno
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro systém podlahového vytápění

Vysoce kvalitní snadno odnímatelné fixační lepidlo pro celoplošnou fixaci ko-
bercových čtverců, PVC a koberců (včetně filcových podkladů) na absorpční
i neabsorpční podklady. Vhodné i pro soukromé domácí použití (tzv. udělej si sám). Snadno odstranitelné (doporučujeme do
vody přidat Euroclean Basic 891 pro snazší odstranění zbytků lepidla).
Po ukončení použití může být výrobek odstraněn z nesavých povrchů. • Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 3 kg, 13 kg Použití: váleček s mikrovláknem
Paleta: 120 ks (3 kg), 40 ks (13 kg) Doba větrání před instalací: 30 – 60 min.
Spotřeba: 100 – 130 g / m2

LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KRYTINY
Eurostar Lino Plus 611
Disperzní lepidlo na linoleum
• o 25 % menší spotřeba oproti běžným lepidlům
• snížený obsah vody
• rychlé vytvrzení
• vhodné na málo absorpční podklady
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro podlahové vytápění
• vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní silné lepidlo na bázi disperze s vysokou počáteční pevností
lepení a prodlouženým časem pro instalaci linolea za mokra. Vhodné i pro
korkové, sisalové, filcové, textilní a tkané podlahové krytiny s různými podložkami na standardních absorpčních podkla-
dech. Až o 25% menší spotřeba lepidla než u standardních výrobků. 
• Velmi nízká emise VOC.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky šetrný výrobek) UZ 113

Balení: 11 kg Použití: zubatá stěrka B1
Paleta: 44 ks Doba instalace: až do cca 20 min., v závislosti na podkladu
Spotřeba a použití: 230 – 290 g / m2



KONTAKTNÍ LEPIDLA
Eurostar Fastcol 650
Kontaktní lepidlo na bázi disperze
• vysoký počáteční spojovací výkon a přilnavost
• bez rozpouštědel
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné na podlahové vytápění
• může být znovu tepelně aktivováno
• vhodné pod kolečkové židle

Kontaktní lepidlo na bázi disperze s vysokým počátečním spojovacím výkonem. Pro kontaktní montáž vinylů, gumy, lino-
lea, textilních podlahových krytin na schody, schodišťové rámy, krycí profily a podlahové krytiny. Možné použít i pro mon-
táž homogenní vinylové a korkové podlahy. Vhodný i k použití na zeď. • Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 7,5 kg Použití: s dodávaným válečkem
Paleta: 64 ks Doba větrání: 30 – 120 min.
Spotřeba: 200 – 300 g / m2 Doba spojení při kontaktním lepení: cca až 4 hod.

Eurosol Montage 232
Elasticky vytvrzující montážní lepidlo pro upevnění lišt
• k upevnění lišt
• pro plnění spár
• nevhodné pro polystyren

Elasticky vytvrzující montážní lepidlo umožňující přesné umístění materiálů speciálně pro upevnění soklo-
vých lišt, plnění spár či montáž keramických a sádrokartonových desek. Použití též pro instalaci těsnění. Na
montáž konstrukčních desek, okenních plastových parapetů, přírodních kamenů nebo kompozitních mate-
riálů. Vynikající lepící vlastnosti na betonu, dřevěných materiálech i čistých kovových površích.
• Používejte prosím v souladu s bezpečnostním listem. GISCODE S 1

Balení: 310 ml Použití: vytlačovací pistole
Paleta: 1440 ks Doba větrání: až 5 min.
Spotřeba: 20 – 40 g / m2

EUROSOL CONTACT 233
Univerzální kontaktní rozpouštědlové lepidlo bez toulenu
• vhodné pro systém podlahového vytápění

Kontaktní lepidlo je určeno pro lepení PVC krytin, linolea, korku a soklů.
Používejte prosím v souladu s bezpečnostním listem.
GISCODE S 1

Balení: 5,5 kg, 10 kg Použití: zubatá stěrka A1
Paleta: 70 ks (5,5 kg), 42 ks (10 kg) Doba schnutí: cca 2 hodiny.
Spotřeba: 200 – 250 g / m2

NOVIWELD 671
Studený svár na heterogenní PVC
Pro vinylové a pěnové materiály. Vytváří transparentní, 
vodotěsnou a dlouhotrvající pevnost v tahu.

Balení: tuba 42 gr (15 ks v krabici)
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VODIVÝ SYSTÉM
Europrimer EC 041
Základní penetrační nátěr na bázi disperze k instalaci elektricky vodivých podlah
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro systém podlahového vytápění

Přípravek na bázi disperze připravený k použití pro elektroinstalace vodi-
vých podlahových krytin na standardní absorpční podklady dle pokynů vý-
robce podlahových krytin. V kombinaci s měděnou vodivou páskou 801
zlepšuje vodivost. Věnujte pozornost pokynům k instalaci výrobce podlaho-
vých krytin. • Velmi nízká emise VOC. • EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Balení: 10 kg Použití: váleček
Paleta: 60 ks Doba schnutí: 2-4 hod.
Spotřeba: 100 - 150 g / m2

Eurostar Special EC 641
Univerzální vodivé lepidlo
• vhodné na PVC, Linoleum, textilní krytiny
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro systém podlahového vytápění
• vhodné pod kolečkové židle

Univerzální vodivé lepidlo na bázi uhlíkových vláken s vysokou počáteční pevností le-
pení k použití při instalaci elektricky vodivých podlahových krytin (PVC, linoleum, textil). 
• Velmi nízké emise VOC. • EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 12 kg Použití: zubová stěrka S1-S2
Paleta: 44 ks Doba instalace: až cca 20 min. v závislosti na podlaze
Spotřeba: 260 - 400 g / m2

Vodivá páska 801
Měděná páska pro elektricky vodivou přípravu podkladu
Měděná páska pro elektricky vodivou přípravu standardních podkladů před pokládkou elek-
tricky vodivé podlahy dle pokynů výrobce podlahové krytiny. Zajišťuje příčné vyrovnání po-
tenciálů dle stávajících norem.

Délka role: 20 bm
Balení: 30 rolí / karton

LEPIDLA NA DŘEVO
Eurowood MS Pro 159
Elastické lepidlo na dřevěné podlahy a parkety
• speciální použití pro vícevrstvé parkety • vhodné pro systém podlahového vytápění
• pouze pro vnitřní použití • jednosložkové elastické lepidlo

Jednosložkové lepidlo bez vody a rozpouštědel bez smršťování. Vhodné pro instalaci
vícevrstvých parket na minerální podklady a dřevěné kompozity splňující požadavky
pro instalaci parket. Pro vylepšení kročejového zvuku, obvykle bez potřeby základního
nátěru, snadno odstranitelný z lakovaných povrchů. Pro vylepšení podkladu a zbyt-
kové vlhkosti použít Euroblock Turbo 042 společně se zásypem křemičitým pískem
EUROPLAN SAND 846.
• Velmi nízká emise VOC. • EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 10

Balení: 16 kg Spotřeba a použití: 900 – 1100 g / m2 - zubová stěrka B3
Paleta: 33 ks Doba instalace: cca 20 min
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Eurowood SF Ultra 154
Elastické lepidlo na velké formáty a dřevěné podlahové desky
• jednosložkové lepidlo na bázi PU
• pro lamelové parkety s okrajem min. 10 mm
• speciální použití pro velké formáty a dřevěné podlahové desky
• víceúčelové
• pouze pro vnitřní použití
• vhodné pro podlahové vytápění

Pro montáž parket, mozaikových parket, vícevrstvých, masivních parket
a podlahových desek. Snadné odstranění lakovaných povrchů. Broušení
a tmelení po 48 hodinách. Pro vylepšení podkladu a zbytkové vlhkosti použít
Euroblock Turbo 042. Doporučuje se křemenné pískování (Europlan Sand 846).
Velmi nízké emise VOC.
EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 10

Balení: 16 kg Spotřeba a použití: 800 – 1000 g / m2 - zubová stěrka B3
Paleta: 33 ks Doba instalace: cca 30 min

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Euroclean Uni 888
Univerzální základní čistič odpuzující nečistoty
• čistí a pečuje v jednom kroku
• PH neutrální
• možné využít i při strojovém čištění
• musí být přidán do vody dle pokynů výrobce

Univerzální základní čistič odpuzující nečistoty pro pravidelné čištění a péči v jed-
nom kroku. Vhodný pro všechny typy konstruovaných a ručně uzavřených podla-
hových krytin (dřevěné podlahy, pružné podlahové krytiny). Efektivně odstraňuje
pevně držící nečistoty, značky a snižuje riziko tvorby dalších. Není nutné leštit. Ne-
škodný na kůži díky neutrálnímu pH. Velmi nízká spotřeba.  
GISCODE GU 50

Balení: 5 l Spotřeba: závisí na míře zašpinění
Paleta: 96 (5 l) Doba expozice: min. 30 min.

Euroclean Basic 891
Univerzální alkalický čistící prostředek vhodný též pro linoleum
• vhodný i pro linoleum
• může být použit pro odstranění starších vrstev ochranných filmů

Univerzální alkalický čistící prostředek vhodný též pro linoleum. 
Pro základní čištění všech alkalicky odolných podlah. 

Balení: 10 l
Paleta: 54 (10 l)
Spotřeba: závisí na míře zašpinění
Doba expozice: alespoň 10 min.
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AVANTI FLOORS s.r.o.
Na Sadech 246
252 25, Zbuzany

Objednávky
dispecink1@avanti-koberce.cz 267 990 170 / 267 990 171
dispecink2@avanti-koberce.cz 267 990 172

Technický poradce
Milan Černík 725 549 395
cernik@avanti-koberce.cz

www.forbo-chemie.cz


