
C H E M I E

Pro polepení dřeva, kovu,plastu,keramiky, umělého a přírodního 
kamene, betonu, sádrokartonu, koberců. Dále také k lepení  
konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány,  
ploty,obložení,čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných a nesavých 
povrchů. Vhodné také k fixaci polic, desek,schodnic nebo parapetů. 
Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Odolnost spoje D4.

Po dokonalém smíchání získáme jednobarevnou pastu, 
která se dá dobře nanášet pomocí špachtle.

NoviNky  
v Našem  
sortimeNtu
PolyuretaNová 
lePidla Na vše

Aplikační teplota: minimum 15 °C 
Lisovací čas: 60 − 180 minut při teplotě 20 °C 
Potřebný tlak 0,1 − 0,5 N/mm2 
Spotřeba lepidla 0,1 − 0,7 kg/m2 (dle typu podloží)
Třída namáhání: D4 

Aplikační teplota 10 − 30 °C 
Čas opravení změn − 45 minut

Nabízíme typy:  
PU 5-10, PU 15-25, PU 25-45, PU 45-55 *
Voděodolné, jednosložkové, polyuretanové lepidlo tuhnoucí vlivem vzdušné 
vlhkosti. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k dřevěným povrchům a povrchům 
na bázi dřeva. Je vhodné k lepení vlhkého dřeva. Lepidlo je viskózní kapalina 
hnědé barvy. Vytvrzené lepidlo tvoří spoj, který se vyznačuje velmi dobrými 
mechanickými parametry a trvalou odolností vůči nízkým teplotám a vodě. 
Odolnost spoje D4.

Dále nabízíme speciální typ polyuretanového 
lepidla na parkety - PU AB45
Dvousložkové polyuretanové lepidlo PU AB45 je určeno k lepení všech typů 
a velikostí parket a lišt ze dřeva. Je použitelné i na vyhřívané povrchy. 
Vhodné k lepení rozměrných dřevěných prvků k cementovému, dřevěnému, 
keramickému nebo mramorovému podloží.Vhodné také na anhydritové 
potěry a ocelové desky.

Složka A (9kg) - pasta 
Složka B (1kg) - hnědá kapalina

*  označení lepidel odpovídá jejich  
otevřenému času
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C H E M I E

The PU glue is suitable for bonding wood, metal, plastic, ceramic, 
artificial and natural stone, concrete, drywall, carpet. It could be applied 
also for bonding construction of waterproof joints in interior and exterior 
(gazebos, fences, decking, boats, etc.), furthermore for bonding painted 
non-absorbent surfaces and also for fixing shelves, plates, strings or sills. 
It replaces nails, screws and rivets. Resistance joints D4.

The monochrome paste will be obtained after good mixing of 
components. The PU glue should be applied with a spatula.

News  
betweeN  
our Products
PolyurethaNe glue 
for everythiNg

Aplication temperature: min. 15°C 
Pressing time: 60-180 minutes at 20 °C 
Required pressure: 0,1 − 0,5 N/mm2
Glue consumption: 0,1 − 0,7 kg/m2
Load class: D4

Aplication temperature: 10 − 30 °C 
Time for corrections − 45 min.

We offer following types: 
PU 5-10, PU 15-25, PU 25-45, PU 45-55 *
Waterproof, one-component polyurethane glue which hardens due to 
humidity. It is characterized by high adhesion to the wood surfaces and the 
wood-based surfaces. The glue is brown viscous liquid. Cured glue form has 
a connection which is characterized by very good mechanical properties and 
sustained resistance to low temperatures and water. Resistance joints D4.

We also offer a special type  
of polyurethane glue:
Two-component polyurethane glue PU AB45 is designed for bonding all types, 
sizes and floor moldings made   of wood, for bonding heated surfaces, for 
bonding large wooden elements to the cement basement, wooden, ceramic 
or marble bedrock and it is also suitable for the anhydrite screeds and steel 
plates.

Component A (9kg) – paste
Component B (1kg) – brown liquid

*  Label of glue corresponds to their 
open time.

MFL Group s.r.o., Lípová 1128, Český Těšín 737 01, Czech Republic
phone: +420 595 172 380, e-mail: info@mfl-chemie.cz

www.mfl-chemie.cz


