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Využijte možnosti
bezplatného zapůjčení
míchacího zařízení
DUO-MIX 2000!
Technické údaje:
Standardní dopravované množství: cca 22 l/min
Dopravní vzdálenost:
až 60 m
Dopravní výška:
až 30 m
Bližší informace
na tel.: 739 325 748 - Mgr. David Mareček
david.marecek@henkel.com
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Vyrovnávání podlah Základní nátěry - penetrace

Thomsit R 777 - Základní nátěr na savé podklady
Základní nátûr - penetrace bez rozpou‰tûdel, váÏe pﬁebyteãn˘ prach a pouÏívá
se na pﬁedbûÏnou úpravu sav˘ch cementov˘ch, anhydritov˘ch a anhydritov˘ch
lit˘ch potûrÛ, jakoÏ i na betonové podlahy pﬁed pouÏitím samonivelaãních
a vyrovnávacích hmot Thomsit. Je vhodn˘ i pﬁed pﬁím˘m pouÏitím disperzních
lepidel Thomsit na sav˘ch potûrech. Pﬁi pouÏití na nov˘ch potûrech doporuãujeme
Thomsit R 777 zﬁedit vodou v pomûru 1 : 1. Na betonov˘ch podlahách ho pouÏíváme
neﬁedûn˘. Je vhodn˘ i na dﬁevotﬁískové desky, stûrkové hmoty, sádrové stavební
desky a potûry s obsahem sádry. Je velmi vydatn˘, lehce zpracovateln˘, vhodn˘
i na potûry s podlahov˘m vytápûním. Není vhodn˘ na magnezitové a xylolitové
potûry!
Velikost balení (p.j.):
5 kg
10 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba schnutí pﬁed stûrkováním:
cementov˘ podklad ........... cca 30 min.
anhydritov˘ potûr ....................... 6 hod.
pﬁed stûrkováním s Thomsit AS1 a AS2
na anhydritov˘ potûr.................... Ïádná
Spotﬁeba:
potûry................................ cca 100 g/m2
beton ............................... max 300 g/m2

p.j. / paleta:
96 x 5 kg
60 x 10 kg

Thomsit R 766 - Univerzální základní nátěr
Pro savé a kompaktní podklady, vysoce koncentrovan˘ – velice vydatn˘,
mnohostrannû pouÏiteln˘, zaji‰Èuje vynikající pﬁilnavost. Univerzální základní
nátûr vhodn˘ na cementové potûry a betonové podlahy, anhydritové potûry, stûrkové
hmoty, desky pro suchou pokládku, potûry z litého asfaltu, kamenné podlahy,
keramické dlaÏby a dﬁevûné prkenné podlahy. Lze pouÏít také jako základní
nátûr pﬁed pﬁím˘m lepením parket parketov˘mi lepidly Thomsit na vhodné podklady.
Není vhodn˘ pro magnezitové a xylolitové potûry.
Thomsit R 766 není izolací proti vlhkosti.

Velikost balení (p.j.):
10 kg
5 kg

p.j. / paleta:
60 x 10 kg
96 x 5 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Spotﬁeba:
savé podklady ....... cca 150-200 g/m2 ﬁedûno 1:4
betonové podlahy..........cca 300 g/m2 ﬁedûno 1:1
kompaktní podklady
..............................cca 50-100 g/m2 ﬁedûno 1:1
doba schnutí pﬁed stûrkováním
• s ThomsitAS1 aAS2 na anhydritov˘ potûr .......Ïádná
• na cementov˘ potûr...................................Ïádná
• na v‰ech ostatních sav˘ch podkladech
............................................................min. 2 hod.
• na dﬁevûn˘ch materiálech .............. min. 2 hod.
• na ostatních kompaktních podkladech
........................................................... cca 30 min.
Pﬁímé lepení parket dvousloÏkov˘mi
polyuretanov˘mi lepidly ..........................12 hod.
• disperzními lepidly a lepidly s obsahem
rozpou‰tûdel na sav˘ch podkladech .....cca 2 hod.

Thomsit R 755 - Epoxidový základní nátěr, vlhkostní uzávěra
DvousloÏkov˘ epoxidov˘ základní nátûr bez rozpou‰tûdel urãen˘ k pﬁedbûÏné
úpravû porézních minerálních podkladÛ a potûrÛ z litého asfaltu, kovÛ
a kamenn˘ch podlah zejména pﬁi pﬁedpokládaném vysokém zatíÏení. Xylolitové
a magnezitové potûry je nutné pﬁed pouÏitím R 755 otryskat (pískovat) nebo
vyfrézovat. Je vhodn˘ i jako izolace proti kapilární vzlínavé vlhkosti nebo zbytkové
vlhkosti v betonov˘ch podlahách a cementov˘ch potûrech do max. 6 % CM.
Pﬁi tomto pouÏití je tﬁeba provést nátûr dvakrát kﬁíÏem. Do ãerstvého základního
nátûru nasypte ohnûm su‰en˘ kﬁemiãit˘ písek o zrnitosti 0,3 - 0,7 mm
(min. 2 kg/m2). Pﬁi pouÏití jako izolace proti vlhkosti nasypte kﬁemiãit˘ písek
pouze do druhé vrstvy. Je vhodn˘ na potûry s podlahov˘m vytápûním.
Velikost balení (p.j.):
7 kg
21 kg

GISCODE RE 1
EMICODE EC 1
Doba zpracování:..................30-40 min.
Doba vytvrzení: v závislosti na pouÏitém
mnoÏství.............................min. 24 hod.
Spotﬁeba:
1 nátûr ................................cca 300 g/m2
dvojnásobn˘ nátûr .............cca 600 g/m2

p.j. / paleta:
39 x 7 kg
11 x 21 kg

Thomsit R 756 EasyExpress - Epoxidový izolační základní nátěr
Epoxidov˘ základní izolaãní nátûr pro uzavﬁení zbytkové vlhkosti v cementov˘ch
potûrech a betonov˘ch podkladech bez omezení. Proniká do struktury podkladu
a uzavírá póry. Nátûr lze naná‰et na podklady stáﬁí jiÏ 3-5 dní. Pokládat
podlahové krytiny lze po 24 hodinách od nanesení nátûru, podlahové vytápûní
lze pouÏívat jiÏ po 2 dnech. Thomsit R 756 je vhodn˘ pod parkety a v‰echny
textilní a elastické podlahové krytiny.

GISCODE RE 1
EMICODE EC 1
Otevﬁená doba: ................... cca 30 min.
Doba vytvrzení: ................ min. 24 hod.
Spotﬁeba:
1. nátûr ........................... 100 - 200 g/m2
2. nátûr ............................. 50 - 100 g/m2

Velikost balení (p.j.):
5 kg

p.j. / paleta:
39 x 5 kg
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Vyrovnávání podlah Základní nátěry - penetrace

Thomsit R 740 - Speciální polyuretanový rychleschnoucí základní nátěr
Speciální nátûr pouÏívan˘ jako rychlá penetrace pﬁed stûrkováním na sav˘ch
i nesav˘ch podkladech, stejnû jako pﬁed pﬁím˘m lepením parket reaktivními
lepidly. Je vhodn˘ také ke zpevnûní vysoce sav˘ch a nedostateãnû pevn˘ch podkladÛ
nebo na opískované podklady. ZabraÀuje prostupu kapilárnû stoupající vlhkosti
z nepodsklepen˘ch prostorÛ a vlhk˘ch cementov˘ch / betonov˘ch podkladÛ
s maximálním obsahem vlhkosti do 4 % CM (do 3 % CM u cementov˘ch potûrÛ
s podlahov˘m vytápûním).

Velikost balení (p.j.):
12 kg

GISCODE RU 1
Spotﬁeba:
penetrace ..........................80 - 150 g/m2
(velurov˘ váleãek)
zábrana proti vlhkosti .......120-150 g/m2
Vytvrzení po ...................cca 60-90 min.

p.j. / paletû:
60 x 12 kg

Thomsit R 790 - Plnicí disperzní penetrace
DvousloÏková disperzní cementová penetrace na zaplnûní spár a na vytvoﬁení
adhezního mÛstku pﬁed stûrkováním samonivelaãními hmotami Thomsit na sav˘ch
i nesav˘ch podkladech. Není vhodná na sulfitová a mûkká bitumenová lepidla.
Nelze pouÏít jako uzávûru proti vlhkosti.

sloÏka A

GISCODE D 1
sloÏka B

GISCODE ZP 1

Velikost balení (p.j.):
14 kg

Pomûr míchání sloÏek A:B:
....................................4,5 : 9,5 obj. dílÛ
Spotﬁeba:
dﬁevûné podklady .............200-800 g/m2
v zavislosti na mnoÏství a velikosti spár
ostatní podklady ...............200-400 g/m2
Doba zpracování: ...............cca 30 min.
Doba schnutí: ................cca 60-90 min.

p.j. / paletû:
16 x 14 kg

Ceresit CT 19 SuperGrip - Rychlá speciální penetrace
Rychlá speciální penetrace pro savé i nesavé kritické podklady pro zv˘‰ení
pﬁídrÏnosti podlahov˘ch vyrovnávacích hmot a lepicích malt na dlaÏby
a obklady z keramiky a pﬁírodního kamene. Vhodná na anhydritové,
cementové a lité asfaltové potûry, dﬁevûné podklady, stávající keramické
obklady a dlaÏby, cementové, vápenné, vápenocementové a sádrové omítky,
sádrokartonové desky, porobetonové podklady a stávající podlahové
krytiny z tvrzeného PVC.

Velikost balení (p.j.):
4 kg
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p.j. / paletû:
100 x 4 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Spotﬁeba:
savé podklady .................. 200-300 g/m2
nesavé podklady ............. 100 -150 g/m2
Doba schnutí: .........................cca 1 hod

Vyrovnávání podlah Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Thomsit DA - Samonivelační vyrovnávací podlahová hmota
Pro tlou‰Èku vrstvy 1 - 10 mm v jedné pracovní operaci. Samovolnû se
roztékající podlahová vyrovnávací hmota urãená k vyrovnání standardnû
zatûÏovan˘ch cementov˘ch potûrÛ a betonov˘ch podlah v suchém prostﬁedí
v interiéru. Na extrémnû zatûÏované povrchy pouÏijte jinou vhodnou vyrovnávací
hmotu Thomsit. NepouÏívejte k vytváﬁení potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah. Na nesavé
a hladké podklady naneste samonivelaãní hmotu Thomsit DA v minimální
tlou‰Èce 2 mm! Je vhodná na podlahové vytápûní.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: .............................po 3 - 6 hod.
Kladení podl. krytin po:
................ cca 24 - 48 hod. dle tl. vrstvy
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit DD - Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Pro tlou‰Èku vrstvy 0,5 - 5 mm v jedné pracovní operaci. Samovolnû se
roztékající podlahová vyrovnávací hmota urãená k vyrovnání potûrÛ a betonov˘ch
podlah v suchém prostﬁedí v interiéru. NepouÏívejte k vytváﬁení potûrÛ
a uÏitkov˘ch podlah. Pﬁi míchání je bezpra‰ná, ãerpatelná, od 1 mm tlou‰Èky
vrstvy je vhodná i pro pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí.

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1

Velikost balení (p.j.):
25 kg

Pochozí: ............................po cca 2 hod.
Kladení podl. krytin po:
do 3 mm tl. vrstvy: ......... po cca 24 hod.
s vût‰í tl. vrstvy neÏ 3 mm:
........................................po cca 48 hod.
Spotﬁeba:......cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit DX - Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Pro tlou‰Èku vrstvy 0,5 - 10 mm v jedné pracovní operaci. Samovolnû se
roztékající podlahová vyrovnávací hmota s nízk˘m vnitﬁním pnutím. UmoÏÀuje
rychlé uloÏení podlahov˘ch krytin, je urãena k vyrovnání potûrÛ, vãetnû lit˘ch
asfaltÛ a betonov˘ch podlah, a k vytvoﬁení podkladÛ v suchém prostﬁedí v interiéru.
Pﬁi tlou‰Èkách vrstvy vût‰ích neÏ 10 mm pouÏijte jinou vhodnou vyrovnávací
hmotu Thomsit. Je vhodná k úpravû povrchu asfaltového jemného betonu
metodou vyplnûní pórÛ. Pﬁi míchání je bezpra‰ná, ãerpatelná, od 1 mm tlou‰Èky
vrstvy je vhodná i pro pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí a na podlahové vytápûní.

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: .............................po 1 - 2 hod.
Kladení podl. krytin po:...... cca 24 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit DH MAXI - Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota s vláknem
Pro tlou‰Èku vrstvy 3 - 30 mm v jedné pracovní operaci v interiéru. Vláknem
vyztuÏená samovolnû se roztékající podlahová hmota urãená k vyrovnání
potûrÛ, betonov˘ch podlah a nesav˘ch podkladÛ, jako jsou napﬁ. dlaÏby
z pﬁírodního a umûlého kamene. Vytváﬁí hladk˘ a tvrd˘ povrch. Vhodná pod
pfiímo lepené parkety, na podlahové vytápûní, odolná proti tlaku koleãkov˘ch
Ïidlí.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ..................................po 3 hod.
Kladení podl. krytin po:
pﬁi tl. vrstvy do 15 mm: ...... cca 24 hod.
pﬁi tl. vrstvy nad 15 mm:...po cca 48 hod.
Spotﬁeba:....cca 1,75 kg/m2/mm tl. vrstvy
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Vyrovnávání podlah Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Thomsit RS 88 - Renovační vyrovnávací hmota
Pro tlou‰Èku vrstvy 1 - 100 mm v jedné pracovní operaci. Univerzální v˘plÀová
hmota s nízk˘m vnitﬁním pnutím, umoÏÀuje rychlé poloÏení krytin. Urãená k renovaci
podkladÛ na svisl˘ch a vodorovn˘ch plochách. Odpovídajícím dávkováním vody
je moÏné nastavit její hustotu od stabilní aÏ po elastickou. Je vhodná k vyrovnání
betonov˘ch podlah a potûrÛ, k vyplnûní dûr a prohlubní, ke stûrkování schodÛ
a podest, jakoÏ i k dostûrkování a pﬁistûrkování v suchém prostﬁedí v interiéru.
Pﬁi tlou‰Èce vrstev vût‰ích neÏ 10 mm pﬁimíchejte 30 % ohnûm su‰eného
kﬁemiãitého písku o zrnitosti 0 - 2 mm, pﬁi tlou‰Èce vrstev vût‰ích neÏ 30 mm
o zrnitosti 0 - 4 mm. Na plo‰né stûrkování pouÏijte vhodné samonivelaãní
vyrovnávací hmoty Thomsit. NepouÏívejte k vytvoﬁení potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah.
Od 1 mm tlou‰Èky vrstvy je vhodná i pro pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí.
Velikost balení (p.j.):
25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí:.....................po cca 30-60 min.
Kladení podl. krytin po:.......cca 24 hod.
Spotﬁeba: ...cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit FA 97 - Samonivelační vyrovnávací podlahová hmota s vláknem
Pro tlou‰Èku vrstvy 3 - 15 mm v jedné pracovní operaci. Samonivelaãní
vyrovnávací podlahová hmota s vláknem, s nízk˘m pnutím a vysokou koneãnou
pevností, k vyrovnávání potûrÛ a dﬁevûn˘ch podlah v suchém prostﬁedí
v interiéru. Není vhodná ke zhotovování potûrÛ a koneãn˘ch uÏitkov˘ch
podlah. Lehce zpracovatelná, bezpra‰ná pﬁi míchání, s tvorbou hladkého
povrchu bez pórÛ. Pﬁi stûrkování dﬁevûn˘ch podlah, pevnû pﬁichycen˘ch
k podkladu, je moÏné pouÏít v kombinaci s v˘ztuÏnou tkaninou Thomsit TF
300. Minimální naná‰ená vrstva musí b˘t alespoÀ 3 mm silná! Je nezbytnû nutné
zajistit stálé a dobré vûtrání a odvzdu‰nûní dﬁevûné podlahy, napﬁ. aplikací vûtracích
sít nebo odzadu vûtran˘ch soklov˘ch li‰t.
Velikost balení (p.j.):
25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: .........................po cca 2,5 hod.
Kladení podl. krytin po:.......cca 24 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit AS 1 Rapid - Anhydritová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Samonivelaãní podlahová vyrovnávající hmota s nízk˘m vnitﬁním pnutím
k vyrovnávání potûrÛ, zvlá‰tû anhydritov˘ch, o tlou‰Èce vrstvy od 1 do 20
mm v jedné pracovní operaci. Urãena pro pouÏití v interiéru v such˘ch
prostorách. Vhodná i na potûry, betony, dlaÏbu, kámen, terraco a podklady
s pevn˘mi a vodûodoln˘mi zbytky lepidel. Odolná ve styku s vodou vÛãi
disperzním lepidlÛm neobsahujícím organická rozpou‰tûdla. U vrstev o tlou‰Èce
nad 10 mm (aÏ do max. 20 mm) je tﬁeba pﬁimíchat 30 % ohnûm vysu‰eného
kﬁemiãitého písku o zrnitosti 0-2 mm. Vhodná pod koleãkové Ïidle od 1 mm
tlou‰Èky vrstvy. PouÏitelná na potûry s podlahov˘m vytápûním. NepouÏívejte
k tvorbû potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah. Nevytváﬁí koneãnou vrstvu! Vhodná
pod parkety za pouÏití elastického lepidla Thomsit P 685.
Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

GISCODE CP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ........................... po cca 3 hod.
Kladení podl. krytin:
pﬁi tl. vrstvy do 3 mm: ..........po 24 hod.
pﬁi tl. vrstvy nad 3 mm:.........po 48 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Thomsit AS 2 - Anhydritová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota s vláknem
Samonivelaãní podlahová vyrovnávající hmota s vlákny s nízk˘m vnitﬁním pnutím
k vyrovnávání potûrÛ, zvlá‰tû anhydritov˘ch, o tlou‰Èce vrstvy od 3 do 30 mm
v jedné pracovní operaci. Urãena pro pouÏití v interiéru v such˘ch prostorách.
Vhodná i na potûry, betony, dlaÏbu, kámen, terraco, dﬁevûné a suché skladby,
magnezitové, xylolitové a asfaltové potûry a podklady s pevn˘mi a vodûodoln˘mi
zbytky lepidel. Odolná ve styku s vodou vÛãi disperzním lepidlÛm neobsahujícím
organická rozpou‰tûdla. PouÏitelná na potûry s podlahov˘m vytápûním.
NepouÏívejte k tvorbû potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah. Nevytváﬁí koneãnou vrstvu!
Vhodná pod parkety za pouÏití elastického lepidla Thomsit P 685 nebo P 675.

Velikost balení (p.j.):
25 kg
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p.j. / paletû:
42 x 25 kg

GISCODE CP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ........................... po cca 3 hod.
Kladení podl. krytin:
pﬁi tl. vrstvy do 3 mm: ..........po 24 hod.
pﬁi tl. vrstvy nad 3 mm:.........po 48 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Vyrovnávání podlah Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Thomsit DG - Anhydritová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Thomsit DG je urãena k vyrovnání cementov˘ch potûrÛ a soudrÏn˘ch betonov˘ch
podlah v obytn˘ch prostorech a kanceláﬁích, pro tlou‰Èku vrstvy od 3 do 30 mm
v jedné pracovní operaci. Vhodná i na cementové a anhydritové potûry
(obrou‰ené a zbavené prachu), magnezitové potûry, podklady z litého asfaltu,
dlaÏbu, kámen apod. SlouÏí jako podklad pro lepení PVC, kobercÛ, linolea,
gumov˘ch krytin, keramické dlaÏby nebo pro pokládku plovoucích podlah.
Podmínûnû i pro pokládku dﬁevûn˘ch podlah (nutné pouÏít elastická lepidla Thomsit
P 685 nebo P 675). Urãena pro pouÏití v such˘ch prostorech v interiéru.
Vhodná pro zatíÏení koleãkov˘mi Ïidlemi a na potûry s podlahov˘m vytápûním.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paletû:
42 x 25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ............................po cca 3 hod.
Kladení podl. krytin po:
tl. vrstvy ≤5 mm..............po cca 24 hod.
tl. vrstvy 5–10 mm..........po cca 48 hod.
tl. vrstvy ≥10 mm .................po 7 dnech
Spotﬁeba: ..........1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Thomsit XXL - Samonivelační bezprašná vyrovnávací podlahová hmota
Pro tlou‰Èku vrstvy 0,5 – 20 mm v jedné pracovní operaci. Samonivelaãní podlahová
hmota s nízk˘m vnitﬁním pnutím, s moÏností velmi rychlého pokládání
podlahové krytiny. Pro vyrovnávání v‰ech pevn˘ch podkladÛ, upraven˘ch
vhodn˘m základním nátûrem Thomsit, v suchém prostﬁedí. S novou vysoce
mikroporézní tvorbou povrchové struktury, zv˘‰ení pﬁilnavosti disperzních
lepidel pﬁi následné pokládce podlahov˘ch krytin. Pﬁi tlou‰Èkách od 10 do 20
mm pﬁidejte kﬁemiãit˘ písek odpovídající zrnitosti, max. 30 % písku. NepouÏívejte
k vytváﬁení potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah. Pﬁi míchání je bezpra‰ná, ãerpatelná.
Vhodná pro pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí a na podlahové vytápûní.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ............................po cca 2 hod.
Kladení podl. krytin po:
.................cca 24 - 48 hod. dle tl. vrstvy
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Thomsit XXL XPRESS - Expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota
Bezpra‰ná vyrovnávací podlahová hmota je urãená k vytváﬁení normovan˘ch
podkladÛ vhodn˘ch pro pokládání podlahov˘ch krytin a dﬁevûn˘ch podlah. JiÏ
po cca 90 minutách lze na stûrku XXL XPRESS pokládat podlahové krytiny
a tím dodrÏet extra krátké termíny realizace. Tato velmi rychleschnoucí
vyrovnávací hmota je vhodná pro vyrovnávání potûrÛ, betonu, dlaÏby a desek,
pﬁírodního kamene a terazzo, stejnû tak k vyrovnání star˘ch soudrÏn˘ch
vodûodoln˘ch podkladÛ. Pro tlou‰Èku vrstvy od 0,5 do 20 mm v jedné pracovní
operaci. Pro pouÏití v suchém prostﬁedí v interiéru. Pﬁi vysypávání do nádoby
a po dobu míchání s vodou se uvolÀuje minimum prachu, coÏ zaruãuje práci
v ãistém a zdravotnû nezávadném prostﬁedí. Thomsit XXL XPRESS se nehodí
ke zhotovování potûrÛ a koneãn˘ch uÏitkov˘ch podlah.
Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paletû:
42 x 25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ..........................po cca 90 min.
Kladení podl. krytin po:
textilní a elastické................cca 90 min.
dﬁevûné................................min 12 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

Thomsit SL 85 - Systémová vyrovnávací podlahová samonivelační hmota

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Pro tlou‰Èku vrstvy 0,5 - 50 mm v jedné pracovní operaci. Samovolnû se roztékající,
flexibilní vyrovnávací a samonivelaãní hmota nevyvolávající napûtí, je urãena
k vyrovnání potûrÛ a dﬁevûn˘ch palubkov˘ch podlah v suchém prostﬁedí. Pﬁi stûrkování
dﬁevûn˘ch podlah, pevnû pﬁichycen˘ch k podkladu, pouÏijte v kombinaci s vyztuÏovací
a stabilizaãní tkaninou TF 300. V tomto pﬁípadû musí b˘t minimální tlou‰Èka nanesené
stûrkové hmoty 3 mm. Pﬁi tlou‰Èce vrstev vût‰ích neÏ 10 mm pﬁimíchejte max. 30 %
ohnûm su‰eného kﬁemiãitého písku o zrnitosti 0-2 mm, pﬁi tlou‰Èce vrstev vût‰ích neÏ
30 mm písek o zrnitosti 0-4 mm. Rychletvrdnoucí, odolná i pﬁi pouÏití vysokozdviÏn˘ch
vozíkÛ, vhodná na plochy s vysok˘m zatíÏením (napﬁ. v prÛmyslové a nemocniãní oblasti).
Vhodná také pro oblast renovací pﬁi pﬁestûrkování star˘ch, pevnû drÏících lepidel, s v˘jimkou
mírnû elastick˘ch nebo plastick˘ch lepicích materiálÛ na bázi sulfitov˘ch v˘luhÛ
a asfaltov˘ch lepidel na parkety. Ideální pro stûrkování pod parkety. Je vhodná na vyrovnání
asfaltového jemného betonu do max. tlou‰Èky vrstvy 1 mm. NepouÏívejte na vytváﬁení
potûrÛ. Pﬁi míchání je bezpra‰ná, ãerpatelná, od 1 mm tlou‰Èky vrstvy je vhodná i pro
pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí.

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ..................................po 2 hod.
Kladení podl. krytin po: ............ 24 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,5 kg/m2/mm tl. vrstvy

9

Vyrovnávání podlah Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Thomsit FF 69 FLEXFINISH - Pružná stěrkovací hmota
Speciální bezrozpou‰tûdlová hmota k okamÏitému pouÏití, urãená k vyrovnání
nerovností do tlou‰Èky vrstvy max. 1 mm v jedné pracovní operaci v oblasti
podlah a stûn. Bez základního nátûru je vhodná jako migraãní uzavírací vrstva,
napﬁ. proti zmûkãovadlÛm, pﬁi uloÏení podlahov˘ch krytin na dﬁevotﬁískové desky,
podlahové krytiny, pryÏov˘ granulát a obklady z PVC a CV. PouÏitelná i na pﬁímé
pﬁestûrkování usazen˘ch, tvrd˘ch zbytkÛ lepidel (kromû zbytkÛ lepidel na
bázi sulfitov˘ch v˘luhÛ a mûkk˘ch asfaltov˘ch lepidel), jakoÏ i na úpravu povrchu
obkladÛ stûn. Lepení na FF 69 se provádí jen disperzními lepidly Thomsit. Je
lehce zpracovatelná, vysoce flexibilní. NepouÏívejte na star˘ch podlahov˘ch
krytinách a obkladech z textilu a tkaniny. Není vhodná na zhotovení uÏitkov˘ch
podlah.
Velikost balení (p.j.):
20 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Pochozí: ............................po cca 8 hod.
Kladení podl. krytin po:.......cca 24 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,3 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
24 x 20 kg

Thomsit S 810 - Polyuretanová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Samonivelaãní dvousloÏková vyrovnávací hmota, bez rozpou‰tûdel, vysoce elastická
s moÏností vysokého zatíÏení, nevyvolává napûtí. Urãená ke stûrkování na v‰ech
minerálních podkladech, zejména pﬁed uloÏením kauãukov˘ch krytin (napﬁ.
Norament) v kombinaci s polyuretanov˘m lepidlem Thomsit R 710, pﬁi
pﬁedpokládan˘ch velk˘ch zatíÏeních vidlicov˘mi a vysokozdviÏn˘mi vozíky
ve vnitﬁních a vnûj‰ích prostorech. Je vhodná na vyrovnání asfaltového jemného
betonu a jin˘ch bitumenov˘ch (asfaltov˘ch) podkladÛ, jakoÏ i na pﬁestûrkování
pevnû uloÏen˘ch kauãukov˘ch krytin. Vhodná i jako migraãní uzavírací vrstva
(napﬁ. proti zmûkãovadlÛm) na materiálech z gumového granulátu, jako napﬁ.
Regupol, a na smûsích z korku a gumy. Také na pﬁestûrkování magnezitov˘ch
potûrÛ a star˘ch zbytkÛ sulfitov˘ch lepidel.
Velikost balení (p.j.):
10 kg (A+B sloÏka)
25 kg (A sloÏka)
6,25 kg (B sloÏka)

GISCODE RU 1
Doba zpracování:.................cca 30 min.
Pochozí: ..................................po 8 hod.
Kladení podl. krytin po: ........po 24 hod.
Spotﬁeba: ....cca 1,3 kg/m2/mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
39 x 10 kg
16 x 25 kg
72 x 6,25 kg

Vyrovnávání podlah Rychlé podlahové potěry
Ceresit CN 87 - Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota
Vyrovnávací hmota Ceresit CN 87 je urãena k provádûní podlah: spojen˘ch
s cementov˘m podkladem, v tlou‰Èce od 10 do 80 mm; oddûlen˘ch (napﬁ. fólií,
lepenkou), v tlou‰Èce od 35 do 80 mm nebo " plovoucích " na tepelnû popﬁ. zvukovû
izolaãní vrstvû, v tlou‰Èce od 45 do 80 mm. V pﬁípadû podlahového vytápûní
(minimální tlou‰Èka 45 mm) je nutné zv˘‰it tlou‰Èku provádûného potûru
o venkovní prÛmûr pouÏitého média. Rozmíchaná smûs má konzistenci dovolující
vytvoﬁení spádÛ. Vhodná pro interiér a exteriér, i pro pouÏití v místech zatíÏen˘ch
trvalou vlhkostí. Potûr vytvoﬁen˘ z CN 87 mÛÏe také slouÏit jako koneãná
povrchová úprava, lze na nûj pokládat keramické dlaÏby, parkety, Ïiviãné
povlaky (ve formû nátûrÛ nebo stûrek), pﬁípadnû aplikovat samonivelaãní hmoty
Ceresit a Thomsit.
Velikost balení (p.j.):
25 kg

Pochozí: .......................... po cca 3 hod.
Kladení podl. krytin po: ....... po 24 hod.
Spotﬁeba: ......cca 2 kg/m2 /mm tl. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit DS 40 - Univerzální samonivelační podlahová vyrovnávací hmota
Univerzální samorozlevn˘ potûr s nízk˘m vniﬁním pnutím a vysokou koneãnou
pevností, pro tlou‰Èku vrstvy 3 - 40 mm v jedné pracovní operaci. Vhodn˘ zejména
k vyrovnávání betonov˘ch podkladÛ a potûrÛ, vût‰ích nerovností v podkladu,
stûrkování schodÛ a podest, stûrkování v suchém prostﬁedí v interiéru.
V˘slednou konzistenci hmoty je moÏné ovlivnit pomocí zámûsové vody.
Rychle vytvrzuje, umoÏÀuje následnou rychlou pokládku podlahov˘ch krytin,
jako napﬁ. elastick˘ch, textilních vã. pﬁímo lepen˘ch parket. Není urãen˘ pro
vytvoﬁení potûrÛ a uÏitkov˘ch podlah.

Velikost balení (p.j.):
25 kg
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p.j. / paleta:
42 x 25 kg

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1
Pochozí:.................... po cca 30-60 min.
Kladení podl. krytin po:...... cca 24 hod.
Spotﬁeba: ... cca 1,7 kg/m2/mm tl. vrstvy

Vyrovnávání podlah Rychlé podlahové potěry

Thomsit SE 93 - Pojivo pro rychle tuhnoucí potěr
Pro tlou‰Èku vrstvy 20 - 80 mm v jedné pracovní operaci. Vysoce hodnotn˘ speciální
spojovací prostﬁedek na bázi cementu urãen˘ k vytvoﬁení potûrÛ s moÏností rychlého
poloÏení krytin a s vysokou pevností v suchém prostﬁedí. Potûry vytvoﬁené pomocí
SE 93 sv˘mi technick˘mi hodnotami odpovídají poÏadavkÛm jakostní skupiny
ZE 20 (DIN 18 560). Smíchání SE 93 s potûrov˘m pískem o zrnitosti 0 - 8 mm
a s vodou vytváﬁí potûrovou maltu, která má konzistenci vlhké zeminy aÏ
plastickou konzistenci. Je ãerpateln˘.

GISCODE ZP 1
Doba zpracování smûsi:.......cca 30 min.
PochÛzn˘: .........................po cca 3 hod.
Kladení podl. krytin po:
............... 24 hod. (do 20 mm tl. vrstvy)
Spotﬁeba: .....cca 3,7 kg/m2/cm tl. vrstvy

Velikost balení (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Armovací vlákna + křemičité písky Doplňující výrobky
Thomsit Anti-Crack - Armovací vlákna
Armovací skelná vlákna jsou urãená pro vyztuÏování betonu, podlahov˘ch potûrÛ,
stûrek a samonivelaãních hmot, omítek a malt. Mají optimalizovanou speciální
povrchovou úpravu zaruãující odolnost vlákna proti odûru pﬁi zachování jeho
snadného zapracování bûhem míchání betonové smûsi. Mají nízkou objemovou
hmotnost, a proto je jejich v˘ztuÏn˘ efekt vysok˘ i pﬁi nízk˘ch váhov˘ch
dávkách ve srovnání s ocelovou v˘ztuÏí.

Velikost balení (ks):
250g

p.j./karton/paleta:
125 x 250 g x 12

Thomsit QS 10 - Křemičitý písek, velikost zrna 0,4 - 0,8 mm
Plamenem su‰en˘ kﬁemiãit˘ písek o zrnitosti 0,4 - 0,8 mm urãen˘ k posypu
epoxidov˘ch nátûrÛ, jako je napﬁíklad Thomsit R 755 - epoxidov˘ základní nátûr.
Tímto zpÛsobem vzniká dokonal˘ pﬁechodov˘ mÛstek s hrubou strukturou na
povrchu zaji‰Èující pﬁídrÏnost dal‰ích vrstev. MÛÏe b˘t pouÏit také jako plnivo
u lit˘ch a lepicích pryskyﬁic.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

EMICODE EC 1
Spotﬁeba:.... jako plnivo …min. 2 kg/m2
Skladovatelnost:...................neomezená

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Thomsit QS 20 - Křemičitý písek, velikost zrna 0,2 - 2 mm
Plamenem su‰en˘ kﬁemiãit˘ písek o zrnitosti 0,2 - 2 mm ideálnû vhodn˘ jako
plnivo pro zahu‰tûní vyrovnávacích hmot Thomsit na cementové a anhydritové
bázi. Kﬁemiãit˘ písek má chladiv˘ efekt, ãímÏ reguluje vysokou teplotu pﬁi hydrataci,
a zabraÀuje tak povrchovému pnutí ve stûrkách pﬁi aplikaci silnûj‰ích vrstev.
Ve spojení s vhodnou reaktivní pryskyﬁicí mÛÏe b˘t Thomsit QS 20 pouÏit také
pﬁi zpracování potûrÛ nebo vyrovnávacích malt z epoxidov˘ch pryskyﬁic.

Velikost balení (p.j.):
25 kg

EMICODE EC 1
Spotﬁeba:.... jako plnivo …min. 2 kg/m2
Skladovatelnost:...................neomezená

p.j. / paleta:
42 x 25 kg
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Vyrovnávání podlah Uzavření trhlin, dilatací, spár v potěru

Thomsit R 726 - Blesková opravná pryskyřice
Rychletvrdnoucí dvousloÏková opravná pryskyﬁice na takové uzavﬁení trhlin,
dilatací a spár v potûru, které ve velké míﬁe pﬁená‰í síly. Je‰tû ãerstvû reagující
pryskyﬁici vydatnû posypte kﬁemiãit˘m pískem o zrnitosti 0,4 - 0,8 mm. Je mimoﬁádnû
vhodná na montáÏ kovov˘ch profilÛ a li‰t.

Doba zpracování:.................cca 15 min.
Vytvrzení:..............................po 30 min.
MoÏnost mechanického zatíÏení:
................................................po 1 hod.
MoÏnost chemického zatíÏení:
..............................................po 24 hod.
Spotﬁeba:
trhliny v potûru:
........v závislost na hloubce po‰k. místa,
kovov˘ch profilech a li‰tách:
............................80 - 100 g/bûÏn˘ metr

Velikost balení (p.j.): ks / p.j. / paleta:
6 x 1,02 kg x 390
1,02 kg

Thomsit R 727 - Tekutá opravná pryskyřice
DvousloÏková litá pryskyﬁice s vysokou tekutou schopností, urãená k pevnému
uzavﬁení trhlin, dilatací a spár v potûrech. Má dobrou schopnost pronikání, rychle
tvrdne, neobsahuje rozpou‰tûdla. Pﬁi velk˘ch trhlinách nebo ‰irok˘ch spárách
pouÏijte bleskovou pryskyﬁici Thomsit R 726.

GISCODE RE 1
Doba zpracování: .............10 - 15 minut
Zatvrdnutí: .............po 12 - 24 hodinách
MoÏnost stûrkování: .....po cca 1 hodinû
Spotﬁeba:
...........závislá od ‰íﬁky a hloubky trhlin,
pﬁíp. spár

Velikost balení (p.j.)
1 kg

ks / p.j. / paleta:
12 x 1 kg x 192

Ceresit FT 101 - Flexibilní lepicí tmel
Flexibilní lepicí tmel pouÏiteln˘ pro v‰echny materiály, jakékoliv podmínky,
tmelení, lepení, vyplÀování, v‰echna ﬁemesla. Lepicí tmel na v‰echno! Lepí,
tmelí, vyplÀuje. Univerzální aplikace, pﬁetírateln˘ (ãásteãnû akrylátov˘mi
nátûry), systém vytvrzující vlhkostí, ohebn˘ spoj, neobsahuje rozpou‰tûdlo, odolává
stárnutí, vodovzdorn˘, trvale odolné vÛãi UV záﬁení, moÏno aplikovat i na mokré
povrchy, dokonce i pod vodou!

Velikost balení (p.j.):
280 ml
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p.j. / paletû:
12 x 280 ml

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva: .................................... bílá, ‰edá
Pracovní ãas: ..................... cca 15 min.
Vytvrzovací ãas: ........... cca 2 mm / den
Teplota pouÏití:
.... -30 °C aÏ +80 °C, krátkodobû 100 °C
VyplÀování mezer: .............. cca 20 mm
Tvrdost (Shore A, ISO 868): ............ 40
MoÏnost roztaÏení: ...................... 25 %

Renovace podlah Izolační podložky /tlumení kročejového hluku

Thomsit TF 302 - THOMSIT-FLOOR® Elastická podložka

Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
50 x 1,25 m

p.j. / paleta:
6 rolí

Elastická izolaãní podloÏka pod pﬁímo lepené dﬁevûné podlahy s dráÏkou
a perem a dﬁevûnou dlaÏbu RE. Na v‰echny podklady ze stavebnû-fyzikálního
hlediska nevhodné pro kladení, jako jsou napﬁ. potûry se zbytky lepidel,
jednoduché stropní konstrukce a ostatní potûry. SlouÏí jako izolace proti
kroãejovému hluku a jako tepelná izolace, vhodná také pod plovoucí hotové
parketové dílce a lamináty. Thomsit TF 302 se lepí celoplo‰nû na savé
podklady lepidly Thomsit P 600, P 618 nebo P 625, na nesavé podklady
pouze lepidlem Thomsit P 625. Jednovrstvé nebo dvouvrstvé parkety a dﬁevûnou
dlaÏbu RE lepíme celoplo‰nû na TF 302 stejn˘m lepidlem, které bylo pouÏito
na vlastní pﬁilepení TF 302 na podklad. Hotové parketové dílce a laminát se
lepí pouze lepidlem Thomsit P 625, laminát se navíc klíÏí v dráÏce a peru lepidlem
Thomsit P 640. Je moÏné i volné pokládání hotov˘ch parketov˘ch dílcÛ
a laminátÛ, klíÏen˘ch na pero a dráÏku Thomsitem P 640, na volnû poloÏenou
izolaãní podloÏku TF 302.

Tepelná vodivost: ................0,06 W/mK
Tepeln˘ pﬁechodov˘ odpor:
..........................................0,033 m2K/W
Míra pohlcení kroãejového hluku:16 dB
Tlou‰Èka: .......................................2 mm

Thomsit TF 303 THOMSIT-FLOOR®-ELAST - Elastická podložka
3 mm silná izolaãní podloÏka pod elastické podlahové krytiny. UmísÈuje se pod
plovoucí parkety, lamináty nebo elastické podlahové krytiny, které mají nízké
pnutí a budou lepeny v celé své plo‰e, napﬁ.: PVC, CV, linoleum od 3,2 mm
tlou‰Èky a kauãukové krytiny v pásech. Vhodná na potûry, stûrkované dﬁevûné
podlahy a uÏitkové podlahové krytiny, jako jsou napﬁ.: PVC, vinylové ãtverce,
keramická dlaÏba. Má vysokou míru trvalé elasticity, je odolná vÛãi rozpadnutí,
odolná vÛãi stárnutí, vyznaãuje se dobrou schopností opûtovného pﬁestavení.
Údaje k technice kladení je tﬁeba vybrat z pﬁíslu‰ného technického listu.

Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
36 x 1,25 m

EMICODE EC 1
Míra pohlcení kroãejového hluku:19 dB
Tepelná vodivost: ................0,08 W/mK
Tepeln˘ pﬁechodov˘ odpor:
.........................................0,038 m2 K/W
Tlou‰Èka: .......................................3 mm

p.j. / paleta:
6 rolí

Thomsit TF 303 N THOMSIT-FLOOR®- NONFLAME - Elastická podložka
Univerzálnû pouÏiteln˘ 3 mm siln˘ recyklovateln˘ podklad na bázi polyolefinu
pojen˘ vysoce kvalitním polyuretanem, je urãen k izolaci proti kroãejovému
hluku a ke zv˘‰ení pohodlí pﬁi chÛzi s tepelnû izolaãními vlastnostmi. UmísÈuje
se pod plovoucí parkety, lamináty nebo textilní a elastické podlahové krytiny,
které mají nízké pnutí a budou lepeny v celé své plo‰e, napﬁ.: PVC, CV,
linoleum od 3,2 mm tlou‰Èky a kauãukové krytiny v pásech. Vhodn˘ na potûry,
stûrkované dﬁevûné podlahy a uÏitkové podlahové krytiny, jako jsou napﬁ.: PVC,
vinylové ãtverce, keramická dlaÏba. Má vysokou míru trvalé elasticity, je
odoln˘ vÛãi rozpadnutí, odoln˘ vÛãi stárnutí, vyznaãuje se dobrou schopností
opûtovného pﬁestavení. Údaje k technice kladení je tﬁeba vybrat z pﬁíslu‰ného
technického listu.
Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
36 x 1,25 m

EMICODE EC 1
Míra pohlcení kroãejového hluku:19 dB
Tepelná vodivost: ................0,08 W/mK
Tepeln˘ pﬁechodov˘ odpor:
.........................................0,038 m2 K/W
Tlou‰Èka: .......................................3 mm

p.j. / paleta:
6 rolí

Thomsit TF 305 THOMSIT-FLOOR®-SUPERTEX - Elastická podložka
Univerzálnû pouÏiteln˘, 5 mm siln˘, recyklovateln˘ podklad na bázi polyolefinu
spojen˘ vysoce kvalitním polyuretanem, urãen˘ k izolaci proti kroãejovému
hluku a ke zv˘‰ení pohodlí pﬁi chÛzi. UmisÈuje se pod celoplo‰nû lepené
textilní krytiny, pod plovoucí parkety a lamináty. Pod pﬁírodní linoleum a PVC/CV
pouÏívejte TF 303N nebo TF 303. Vhodn˘ na potûry, stûrkované dﬁevûné podlahy
a uÏitkové podlahové krytiny, jako jsou PVC, vinylové ãtverce, keramická dlaÏba.
Má vysokou míru trvalé elasticity, je odoln˘ vÛãi rozpadnutí, odoln˘ vÛãi stárnutí,
vyznaãuje se dobrou schopností opûtovného pﬁestavení a má termoizolaãní vlastnosti.
Údaje k technice kladení je tﬁeba vybrat z pﬁíslu‰ného technického listu.

Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
24 x 1,25 m

EMICODE EC 1
Míra pohlcení kroãejového hluku:20 dB
Tepelná vodivost: ................0,08 W/mK
Tepeln˘ pﬁechodov˘ odpor:
.........................................0,063 m2 K/W
Tlou‰Èka: .......................................5 mm

p.j. / paleta:
6 rolí
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Renovace podlah Izolační podložky /tlumení kročejového hluku

Thomsit TF 404 THOMSIT-FLOOR® - Multi-tlumicí izolační podložka v tl. 4 mm
Vysoce hodnotn˘ a rozmûrovû stál˘, 4 mm siln˘, izolaãní podklad urãen˘ k tlumení
kroãejového hluku, jakoÏ i ke zv˘‰ení pohodlí pﬁi chÛzi. UmisÈuje se pod celoplo‰nû
lepené podlahové krytiny z textilu. Vhodn˘ na potûry, schody, stûrkované podlahy
a dﬁevotﬁískové desky, stûrkované dﬁevûné díly, uÏitkové podlahové krytiny,
jako jsou napﬁ.: PVC, vinylové ãtverce, keramická dlaÏba, lakované parkety.
MÛÏe b˘t volnû uloÏen pod textilními podlahov˘mi krytinami bez plo‰ného
omezení. Pﬁi uloÏení pod sisalov˘mi a kokosov˘mi krytinami, jakoÏ
i kobercov˘mi krytinami s jutovou rubovou vrstvou a vpichovan˘mi krytinami,
je nezbytné TF 404 celoplo‰nû nalepit. Údaje k technice kladení je tﬁeba
vybrat z pﬁíslu‰ného technického listu.
Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
25 x 2 m

EMICODE EC 1
Míra pohlcení kroãejového hluku:27 dB
Tepelná vodivost: ..............0,067 W/mK
Tepeln˘ pﬁechodov˘ odpor:
...........................................0,06 m2 K/W
Tlou‰Èka: .......................................4 mm

p.j. / paleta:
6 rolí

Thomsit TF 300 - Vyztužovací a stabilizační tkanina
Vysoce hodnotná, speciální tkanina, odolná vÛãi posunutí, urãená ke stabilizaci
a rozloÏení tlaku na dﬁevûn˘ch podlahách pﬁed stûrkováním vyrovnávací
hmotou Thomsit SL 85 a FA 97. V kombinaci s K 188E je vhodná na izolaãní
podklady Thomsit-Floor pﬁed stûrkováním pomocí FF 69 nebo S 810 a následn˘m
lepením podlahov˘ch krytin. Údaje k technice kladení je tﬁeba vybrat z pﬁíslu‰ného
technického listu. V kombinaci s R 755 slouÏí ke stabilizaci a zpevnûní
po‰kozen˘ch potûrÛ.

Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
50 x 1 m

Tlou‰Èka materiálu:..............cca 0,6 mm

p.j. / paleta:
30 rolí

Renovace podlah Renovační podložky
Thomsit T 580 - Renovační tkanina
Speciální tkanina s lepicím povrchem na jedné stranû, urãená k racionálnímu
uloÏení textilních podlahov˘ch krytin na opotﬁebovan˘ch, pevnû uloÏen˘ch
kobercov˘ch podlahách, které jiÏ dále nebudou pouÏívány, s v˘jimkou sisalu,
kokosu a velurov˘ch krytin s v˘‰kou vlasu vût‰í neÏ 5 mm. NepouÏívejte na
instalaci hrub˘ch kobercov˘ch krytin s vysok˘m pnutím. Vhodná na rychlou
pﬁestavbu v prostorech objektÛ, jako napﬁ. kanceláﬁsk˘ch prostor, obchodÛ, hotelÛ
atd. V kombinaci s R 762 je vhodná na instalaci elektricky vodiv˘ch textilních
podlahov˘ch krytin i na nevodivé staré krytiny. Lepení nov˘ch textilních
krytin provádûjte pomocí T 410, T 440, nebo vodivû pomocí Thomsitu T 412.
Je odolná vÛãi ãi‰tûní.
Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
50 x 1 m

EMICODE EC 1
Tlou‰Èka materiálu:............cca 0,15 mm

p.j./ paleta:
24 rolí

Thomsit T 590 - Speciální podklad pro výměnu podlahové krytiny

Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
20 x 2 m
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p.j./ paleta:
24 rolí

Rozmûrovû stál˘ speciální podklad bez lepicí úpravy, urãen˘ na bezpeãné
a bezezbytkové opakované uloÏení textilních podlahov˘ch krytin a krytin z CV
ve formû pásÛ. Nelepí se! Není vhodn˘ pro textilní krytiny s vysok˘m
vnitﬁním pnutím, jako napﬁ. sisal a kokos, PVC a krytiny z linolea. Není moÏné
provést uloÏení Thomsitu T 590 mezi CV podlahovinu a vrchní textilní
krytinu a pﬁi v˘‰ce vlasu u spodní textilní krytiny nad 5 mm. U textilních krytin
je moÏné uloÏení bez plo‰ného ohraniãení, u krytin z CV nesmí velikost jednotlivé
plochy pﬁesáhnout 40 m2. Vhodn˘ na vystûrkované potûry, keramickou
dlaÏbu, dﬁevotﬁískové desky, dﬁevûné podlahy a lakované parkety, podlahy
z pﬁírodních materiálÛ (mramor), uÏitkové krytiny jako jsou: PVC, CV,
linoleum, textilní krytiny, vpichované krytiny a v‰echny dal‰í podklady
vhodné pro pokládání. T 590 uloÏte volnû na existující podklad, textilní
krytiny lepte pomocí T 440 nebo T 410, krytiny z CV lepte pomocí K 188 E.
Je stál˘ vzhledem k ãi‰tûní a odoln˘ vÛãi stárnutí.

EMICODE EC 1
Tlou‰Èka materiálu:............cca 0,85 mm

Renovace podlah Renovační podložky

Thomsit TF 201 THOMSIT-FLOOR® – Profilovaný podlahový pás
Volnû ukládan˘ speciální podklad, kter˘ je odoln˘ vÛãi vlhkosti a je rozmûrovû
stál˘. Je urãen k bezpeãnému uloÏení krytin z textilu, PVC a CV, plovoucích
hotov˘ch parketov˘ch dílcÛ a laminátÛ na problematick˘ch podkladech, jako
napﬁ. na cementov˘ch potûrech se zv˘‰enou zbytkovou vlhkostí do max. 5,0 %
CM, u anhydritov˘ch potûrÛ max. 1,5 % CM, na star˘ch xylolitov˘ch
a magnezitov˘ch potûrech a podkladech jinak nevhodn˘ch pro uloÏení krytiny,
av‰ak nosn˘ch. Je plo‰nû neomezen˘. Má minimální v˘‰ku. Má schopnost tepelné
izolace a izolace proti kroãejovému hluku. NepouÏívejte na podkladech
s hrubou strukturou, napﬁ. na keramick˘ch dlaÏdicích a podkladech zneãistûn˘ch
minerálními oleji. Je odoln˘ z hlediska ãistûní.
Délka / ‰íﬁka role (p.j.):
35 x 2 m

EMICODE EC 1
Míra pohlcení kroãejového hluku:14 dB
Tlou‰Èka: ....................................1,3 mm

p.j. / paleta:
12 rolí

Renovace podlah Oboustranné lepicí pásky
Thomsit DT 100 QuickLift® - Speciální fólie k fixaci podlahových krytin
Oboustranná lepicí fólie k fixaci rozmûrovû stál˘ch podlahov˘ch krytin
k podkladu, zabraÀuje tvorbû nerovností a vzduchov˘ch boulí a umoÏÀuje
bezproblémové opûtovné snímání podlahové krytiny.

Velikost balení (p.j.):
800 mm x 25 m

p.j. / paleta:
60 rolí

Thomsit DT 200 QuickLift® - Speciální tkanina k fixaci podlahových krytin

Velikost balení (p.j.):
800 mm x 25 m

p.j. / paleta:
40 rolí

Vysoce kvalitní speciální tkanina Thomsit DT 200 QuickLift® s oboustrannû
nanesenou vrstvou lepidla, zabraÀuje tvorbû vln, boulí a jin˘ch nerovností
u podlahov˘ch krytin. Je urãena pro pokládání / opûtovné sejmutí textilních krytin,
PVC, CV a kauãukov˘ch krytin za sucha na podkladech vhodn˘ch k pokládání
a na pevnû poloÏen˘ch podlahov˘ch krytinách, s v˘jimkou podlah z pﬁírodního
kamene, jako je napﬁíklad mramor nebo travertin a parkety, v pﬁípadû, Ïe by
tyto podklady mûly b˘t v budoucnu po odstranûní tkaniny opût obnoveny. Je
vhodná pro pokládání kobercÛ na koberce v ob˘vacích prostorách a do objektÛ
rÛzn˘ch provozÛ se stﬁední zátûÏí (napﬁíklad v hotelech, kanceláﬁích atp.),
pokud v˘‰ka vlasu staré textilní krytiny není vy‰‰í neÏ 5 mm a s pouÏitím pÛvodní
krytiny se v budoucnosti jiÏ nepoãítá. Nehodí se na silnû poru‰ené krytiny s vysok˘m
vlastním pnutím. Vhodná pod koleãkové Ïidle. PouÏitelná na podkladech se
zabudovan˘m podlahov˘m vytápûním.

Thomsit DT 300 - Speciální soklová lepicí páska pro kobercové lišty
DT 300 je velmi pevná oboustrannû lepicí páska pro ob‰ívané kobercové
soklové li‰ty s textilním nebo pûnov˘m rubem.

Velikost balení (p.j.):
55 mm x 50 m
70 mm x 50 m
85 mm x 50 m

p.j. / paleta:
30 rolí
30 rolí
30 rolí
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Renovace podlah Oboustranné lepicí pásky

Thomsit DT 400 - Speciální lepicí páska pro kobercové soklové lišty
DT 400 je extrémnû lepivá oboustrannû lepicí páska na pﬁipevnûní ob‰ívan˘ch
kobercov˘ch li‰t s textilním, pûnov˘m a tkan˘m rubem.

Velikost balení (p.j.):
45 mm x 25 m

p.j. / paleta:
28 rolí

Thomsit DT 500 - Speciální soklová lepicí páska pro lišty s jádrem
Thomsit DT 500 je trvanlivá lepicí páska na pﬁipevnûní tvarovû stabilních
a pruÏn˘ch soklov˘ch li‰t s jádrem max. 5mm (napﬁ. DÖLLKEN TS60 life TOP,
TS100, C60 TOP, S 60 flex life TOP, S100). Pokládka je vhodná na podklady
jako napﬁ.: beton, zdivo, sádra a omítky, kov, dﬁevo, keramika, tapety, plasty
a nátûry aÏ do 1mm struktury. Thomsit DT 500 nahrazuje rozpou‰tûdlová
kontaktní lepidla a pouÏívá se jednodu‰e a prakticky bez nutnosti odvûtrávání
ãi jakékoli doby schnutí.

Velikost balení (p.j.):
35 mm x 50 m

p.j. / paleta:
16 rolí

Thomsit DT 550 - Speciální lepicí páska
Lepicí páska na pﬁipevnûní prouÏkÛ podlahov˘ch krytin do soklov˘ch li‰t
s jádrem. Lepicí páska je vhodná na lepení textilních podlahov˘ch krytin
s textilním i latexov˘m rubem, vpichované koberce i vlnûné koberce, kugelgarn,
PVC/CV, linoleum, kauãuk, barevné prouÏky Doellken. DT 550 nahrazuje
rozpou‰tûdlová kontaktní lepidla a pouÏívá se jednodu‰e a prakticky bez
nutnosti odvûtrávání ãi nûjaké doby schnutí.

Velikost balení (p.j.):
40 mm x 50 m

p.j. / paleta:
30 rolí

Thomsit DT 600 - Speciální lepicí páska pro kaučukové soklové lišty
Lepicí páska na pﬁipevnûní kauãukov˘ch soklov˘ch li‰t a zaoblen˘ch profilÛ.
Pokládka je vhodná na podklady jako napﬁ.: beton, zdivo, sádra a omítky,
kov, dﬁevo, keramiku, tapety, plasty a nátûry aÏ do 1mm struktury. Thomsit DT
600 nahrazuje rozpou‰tûdlová kontaktní lepidla a pouÏívá se jednodu‰e a
prakticky bez nutnosti odvûtrávání ãi nûjaké doby schnutí.

Velikost balení (p.j.):
50 mm x 50 m
90 mm x 50 m
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p.j. / paleta:
35 rolí
35 rolí

Renovace podlah Oboustranné lepicí pásky

Thomsit DT 700 - Speciální lepicí páska pro schodišťové systémy
DT 700 je vysoce zatíÏitelná a zvlá‰tû pevná samolepicí páska k pouÏití na pﬁíslu‰né
podlahové krytiny na schody a podesty do velikosti 5m2. Lepicí páska DT 700
je urãena pro lepení napﬁ.: Linolea do tlou‰Èky 3,2 mm, CV a homogenní
PVC, schodov˘ch profilÛ z PVC, profilovan˘ch kauãukov˘ch ná‰lapÛ,
vpichov˘ch kobercÛ s nízk˘m vnitﬁním pnutím, v‰ívan˘ch kobercÛ s textilním,
flísov˘m nebo pûnov˘m rubem. Pokládka je vhodná na podklady jako napﬁ.:
minerální potûry, kov, dﬁevo, keramické a kamenné podlahy, pevnû pﬁilepené
staré podlahové krytiny. Není urãeno pro pokládku nepoddajn˘ch krytin
s velk˘m vnitﬁním pnutím. Thomsit DT 700 nahrazuje rozpou‰tûdlová kontaktní
lepidla a pouÏívá se bez nutnosti odvûtrávání ãi dlouhé doby schnutí.
Velikost balení (p.j.):
160 mm x 22 m

p.j. / paleta:
4 role

Thomsit DT 800 - Univerzálně použitelná kobercová lepicí páska
Thomsit DT 800 je urãena pro podlahové krytiny: s hladk˘m pûnov˘m rubem,
s vroubkovan˘m pûnov˘m rubem a raÏen˘m pûnov˘m rubem. Na podkladech
jako napﬁ. PVC a CV, umûl˘ kámen, keramika, betonov˘ potûr, dﬁevotﬁíska.
Souãasnû se Thomsit DT 800 pouÏívá k posílení lepivé síly v oblasti spojÛ
a krajÛ pod podloÏky Thomsit DT 100 a DT 200. DT 800 nahrazuje rozpou‰tûdlová
kontaktní lepidla.

Velikost balení (p.j.):
50 mm x 25 m

p.j. / paleta:
24 rolí

Lepení podlahových krytin Lepení PVC/CV podlahových krytin
Thomsit UK 200 - Univerzální disperzní lepidlo
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel s vysokou lepicí schopností pro lepení
PVC a CV podlahov˘ch krytin, textilních krytin s pûnov˘m rubem, zátûÏov˘ch
kobercÛ s druhotnû zpevÀovan˘m podkladem, na savé podklady.

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: .................. cca 10 min.
Otevﬁená doba: ........... cca 30 - 40 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A2, A3, B1, B2 ............ 280 – 550 g/m2

Balení (p.j.)
7 kg
14 kg
35 kg

p.j. / paleta:
72 x 7 kg
44 x 14 kg
12 x 35 kg

Thomsit UK 400 - Univerzální disperzní lepidlo
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, urãené na lepení krytin CV
a homogenních krytin z PVC ve formû pásÛ a dlaÏdic, kombinovan˘ch krytin
s textilní podkladovou vrstvou, textilních podlahov˘ch krytin bez pûnové
podkladové vrstvy na savé podklady i s ní. U velmi nepoddajn˘ch (vpichovan˘ch)
textilních krytin pouÏijte T 440 / T 410, krytiny s pûnovou podkladovou
vrstvou PUR lepte pomocí T 410 nebo K 188 E.
Vysoká poãáteãní lepicí síla, lehké zpracování, velká odolnost vÛãi zmûkãovadlÛm,
moÏnost pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí, vhodné pro potûry s podlahov˘m vytápûním.

Balení (p.j.)
7 kg
14 kg

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: ................... 5 - 15 min.
Otevﬁená doba: .................. 20 - 25 min.
MoÏnost zatíÏení: ................. po 24 hod.
Spotﬁeba:
A3, B1, B2 .....................250 - 550 g/m2

p.j. / paleta:
72 x 7 kg
44 x 14 kg
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Lepení podlahových krytin Lepení PVC/CV podlahových krytin

Thomsit K 188 - Speciální disperzní lepidlo
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, lehce zpracovatelné a silnû lepicí,
pro lepení homogenních a heterogenních PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, CV krytin, textilních podlahov˘ch krytin s latexovanou a PVC zadní
stranou, vinylov˘ch ãtvercÛ a korkov˘ch krytin s PVC úpravou zadní strany
na savé podklady. Vysoce vydatné, lehce zpracovatelné, s nízkou spotﬁebou,
pro vy‰‰í zatíÏení. Pro lepení kauãukov˘ch krytin pouÏijte Thomsit K 150 nebo
K 188 E.

Balení (p.j.)
14 kg

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: ...................cca 10 min.
Otevﬁená doba: .............cca 30 - 35 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A2, A3, B1......................300 - 400 g/m2

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Thomsit K 188 E - Speciální disperzní lepidlo EXTRA

Balení (p.j.)
13 kg

p.j. / paleta:
33 x 13 kg

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, v nejvy‰‰í uÏitné kvalitû, s mimoﬁádnou
lepicí schopností, urãené k lepení homogenních a heterogenních PVC
a polyolefinov˘ch podlahov˘ch krytin v pásech a ãtvercích. Je vhodné k lepení
CV podlahov˘ch krytin, vinylov˘ch ãtvercÛ, kauãukov˘ch krytin do tlou‰Èky
2,5 mm (napﬁ. NORAPLANU ) s hladkou brou‰enou zadní stranou ve formû
pásÛ a ãtvercÛ. Urãené také k lepení textilních podlahov˘ch krytin s latexovanou,
pûnovou PUR a PVC zadní stranou na podlahy, stûny a strop. Ideální jako kontaktní
lepidlo pro lepení schodi‰Èov˘ch profilÛ z kauãuku. Dále je vhodné k lepení
nepropustn˘ch krytin na nesavé podklady, jako napﬁ. PVC a CV na PVC
krytiny. Je ideální pro lepení izolaãních podloÏek Thomsit Floor. Lehká
zpracovatelnost, velmi vysoká vydatnost, dlouhá otevﬁená doba. Je odolné
vÛãi zmûkãovadlÛm.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání:
lepení za mokra (pouze na savé
podklady)............................10 - 20 min.
adhezní lepení (PVC a neprody‰né text.
krytiny na nesavé podkl.):.....30 - 60 min.
Otevﬁená doba (PVC):
lepení za mokra: ..................cca 60 min.
adhezní lepení:...................cca 120 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
váleãek, A4, A2, A3........150 - 300 g/m2

Thomsit K 188 S - Disperzní lepidlo na PVC/CV
Disperzní lepidlo s velmi nízk˘mi emisemi pro homogenní a heterogenní
krytiny z PVC v pásech a ãtvercích, krytiny z CV, desky z kﬁemenného vinylu
na nasákav˘ch podkladech. Nevhodné pro korkové krytiny s rubovou stranou
z PVC.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ..................cca 10 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 30 min.
MoÏnost zatíÏení po:............cca 24 hod.
Spotﬁeba:
A2, A3 ............................300 - 330 g/m2

Velikost balení (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
33 x 14 kg

Thomsit Chemoprén na podlahy
Rozpou‰tûdlové, vysoce kvalitní kontaktní lepidlo pro lepení kauãukov˘ch krytin
s hladkou brou‰enou zadní stranou, PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, linolea a korku, gumov˘ch a PVC soklov˘ch a schodi‰Èov˘ch li‰t
a na podlepování textilních krytin ve spojích. Pro lepení na Thomsit FF 69 pouÏijte
disperzní lepidlo Thomsit. Vhodné pro lepení na podlahy, stûny a strop,
s mimoﬁádnou okamÏitou lepicí schopností, ihned zatíÏitelné, bez toluenu!
Upozornûní: V˘robek obsahuje hoﬁlavá rozpou‰tûdla! Pﬁi práci s lepidlem je
zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm.

Balení (p.j.):
1l
4,5 l
10 l
30 l

18

p.j. / paleta:
384 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30 l

Doba odvûtrání: ...................cca 15 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 50 min.
MoÏnost zatíÏení: ..........................ihned
Spotﬁeba:
‰tûtec, A2, A3 ...............250 - 350 ml/m2

Lepení podlahových krytin Lepení textilních podlahových krytin

Thomsit T 440 - Disperzní lepidlo na koberce
Disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, s rychlou poãáteãní lepicí silou,
urãené pro textilní podlahové krytiny bez pûnové rubové vrstvy i s ní
a pro kombinované krytiny s textilní rubovou vrstvou pro lepení na savé
podklady. Také pro vpichované textilní krytiny. Textilní krytiny s rubovou
vrstvou PUR lepte pomocí T 410 a s rubovou PVC vrstvou pomocí K 188
E. Má dobrou lepicí sílu, je lehce roztíratelné, odolné z hlediska ãi‰tûní.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ........................ 10 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 25 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
B1, B2, A2 ......................350 - 650 g/m2

Balení (p.j.)
14 kg

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Thomsit T 410 AQUATACK® - Kobercové lepidlo

Velikost balení (p.j.):
15 kg

p.j. / paleta:
33 x 15 kg

Disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, s mimoﬁádnou lepicí silou, urãené
k lepení textilních podlahov˘ch krytin bez pûnové rubové vrstvy i s ní, vhodné
také pro textilní krytiny s rubovou vrstvou PUR pro lepení na podlahy a stûny
a na savé podklady. Je vhodné zejména na krytiny s dvojitou rubovou vrstvou,
jutovou rubovou vrstvou, vpichované krytiny, jakoÏ i na kokos a sisal s latexovou
povrchovou úpravou rubové vrstvy, raportové zboÏí a kombinované krytiny s rubovou
vrstvou z polyesterové tkaniny a z textilu. Vhodné pro lepení izolaãních
podloÏek Thomsit - Floor. U kobercov˘ch krytin, jakoÏ i kokosov˘ch a sisalov˘ch
krytin s rubovou vrstvou z PVC pouÏijte K 188 E. Je vhodné k pﬁímému
lepení propustn˘ch textilních krytin na homogenní PVC a k lepení na podloÏky
Thomsit T 580 a 590, izolaãní podloÏky Thomsit - Floor a TF 201. Je lehce
zpracovatelné, odolné z hlediska ãi‰tûní, má dlouhou otevﬁenou dobu.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ..................10 - 20 min.
Otevﬁená doba: ...................30 - 40 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A3, B1, B2......................300 - 550 g/m2

Thomsit UK 400 - Univerzální disperzní lepidlo
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, urãené na lepení krytin CV
a homogenních krytin z PVC ve formû pásÛ a dlaÏdic, kombinovan˘ch krytin
s textilní podkladovou vrstvou, textilních podlahov˘ch krytin bez pûnové
podkladové vrstvy na savé podklady i s ní. U velmi nepoddajn˘ch (vpichovan˘ch)
textilních krytin pouÏijte T 440 / T 410, krytiny s pûnovou podkladovou
vrstvou PUR lepte pomocí T 410 nebo K 188 E.
Vysoká poãáteãní lepicí síla, lehké zpracování, velká odolnost vÛãi zmûkãovadlÛm,
moÏnost pouÏití koleãkov˘ch Ïidlí, vhodné pro potûry s podlahov˘m vytápûním.

Balení (p.j.)
7 kg
14 kg

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: ................... 5 - 15 min.
Otevﬁená doba: ................ 20 - 25 minut
MoÏnost zatíÏení: ................. po 24 hod.
Spotﬁeba:
A3, B1, B2 .....................250 - 550 g/m2

p.j. / paleta:
72 x 7 kg
44 x 14 kg

Thomsit K 188 E - Speciální disperzní lepidlo EXTRA

Balení (p.j.)
13 kg

p.j. / paleta:
33 x 13 kg

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, v nejvy‰‰í uÏitné kvalitû, s mimoﬁádnou
lepicí schopností, urãené k lepení homogenních a heterogenních PVC
a polyolefinov˘ch podlahov˘ch krytin v pásech a ãtvercích. Je vhodné k lepení
CV podlahov˘ch krytin, vinylov˘ch ãtvercÛ, kauãukov˘ch krytin do tlou‰Èky
2,5 mm (napﬁ. NORAPLANU ) s hladkou brou‰enou zadní stranou ve formû
pásÛ a ãtvercÛ. Urãené také k lepení textilních podlahov˘ch krytin s latexovanou,
pûnovou PUR a PVC zadní stranou na podlahy, stûny a strop. Ideální jako kontaktní
lepidlo pro lepení schodi‰Èov˘ch profilÛ z kauãuku. Dále je vhodné k lepení
nepropustn˘ch krytin na nesavé podklady, jako napﬁ. PVC a CV na PVC
krytiny. Je ideální pro lepení izolaãních podloÏek Thomsit Floor. Lehká
zpracovatelnost, velmi vysoká vydatnost, dlouhá otevﬁená doba. Je odolné
vÛãi zmûkãovadlÛm.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání:
lepení za mokra (pouze na savé
podklady)............................10 - 20 min.
adhezní lepení (PVC a neprody‰né text.
krytiny na nesavé podkl.):.....30 - 60 min.
Otevﬁená doba (PVC):
lepení za mokra: ..................cca 60 min.
adhezní lepení:...................cca 120 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A4, A2, A3......................150 - 300 g/m2
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Lepení podlahových krytin Lepení textilních podlahových krytin

Thomsit Chemoprén na podlahy
Rozpou‰tûdlové, vysoce kvalitní kontaktní lepidlo pro lepení kauãukov˘ch krytin
s hladkou brou‰enou zadní stranou, PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, linolea a korku, gumov˘ch a PVC soklov˘ch a schodi‰Èov˘ch li‰t
a na podlepování textilních krytin ve spojích. Pro lepení na Thomsit FF 69 pouÏijte
disperzní lepidlo Thomsit. Vhodné pro lepení na podlahy, stûny a strop,
s mimoﬁádnou okamÏitou lepicí schopností, ihned zatíÏitelné, bez toluenu!
Upozornûní: V˘robek obsahuje hoﬁlavá rozpou‰tûdla! Pﬁi práci s lepidlem je
zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm.
Balení (p.j.):
1l
4,5 l
10 l
30 l

Doba odvûtrání: ...................cca 15 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 50 min.
MoÏnost zatíÏení: ..........................ihned
Spotﬁeba:
‰tûtec, A2, A3 ...............250 - 350 ml/m2

p.j. / paleta:
384 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30 l

Lepení podlahových krytin Lepení linolea a korkových podlahových krytin
Thomsit L 240 D - Disperzní lepidlo na linoleum
Disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla s vysokou poãáteãní lepicí silou,
je urãeno pro lepení linolea ve formû pásÛ a ãtvercÛ, Korkmentu a Thomsit
izolaãní podloÏky na sav˘ch podkladech. Není vhodné do prÛmyslové
oblasti s vysok˘m zatíÏením (vidlicov˘mi vozíky). Silná lepicí schopnost.

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: ......................0 - 5 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 15 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
B1 ......................................cca 450 g/m2
A2 ......................................cca 350 g/m2

Velikost balení (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Thomsit TKL 300 - Rychlé speciální lepidlo
DvousloÏkové lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, urãené k rychlému lepení
pﬁírodního linolea ve formû pásÛ a ãtvercÛ na savé a nesavé podklady, vhodné
i pro prÛmyslové a sportovní oblasti. Rychlé tuhnutí, vysoká koneãná
pevnost, odolnost vÛãi vysokozdviÏn˘m vozíkÛm.

sloÏka A

GISCODE D 1
sloÏka B

GISCODE ZP 1
EMICODE EC 1

Velikost balení (p.j.):
13 kg

Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: ....................cca 15 min.
Doba zpracování: .......................30 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A3, B1, B2.........................300-600g/m2

p.j. / paleta:
24 x 13 kg

Thomsit Chemoprén na podlahy
Rozpou‰tûdlové, vysoce kvalitní kontaktní lepidlo pro lepení kauãukov˘ch krytin
s hladkou brou‰enou zadní stranou, PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, linolea a korku, gumov˘ch a PVC soklov˘ch a schodi‰Èov˘ch li‰t
a na podlepování textilních krytin ve spojích. Pro lepení na Thomsit FF 69 pouÏijte
disperzní lepidlo Thomsit. Vhodné pro lepení na podlahy, stûny a strop,
s mimoﬁádnou okamÏitou lepicí schopností, ihned zatíÏitelné, bez toluenu!
Upozornûní: V˘robek obsahuje hoﬁlavá rozpou‰tûdla! Pﬁi práci s lepidlem je
zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm.
Balení (p.j.):
1l
4,5 l
10 l
30 l
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p.j. / paleta:
384 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30 l

Doba odvûtrání: ...................cca 15 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 50 min.
MoÏnost zatíÏení: ..........................ihned
Spotﬁeba:
‰tûtec, A2, A3 ...............250 - 350 ml/m2

Lepení podlahových krytin Lepení kaučukových-gumových podlahových krytin

Thomsit Chemoprén na podlahy
Rozpou‰tûdlové, vysoce kvalitní kontaktní lepidlo pro lepení kauãukov˘ch krytin
s hladkou brou‰enou zadní stranou, PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, linolea a korku, gumov˘ch a PVC soklov˘ch a schodi‰Èov˘ch li‰t
a na podlepování textilních krytin ve spojích. Pro lepení na Thomsit FF 69 pouÏijte
disperzní lepidlo Thomsit. Vhodné pro lepení na podlahy, stûny a strop,
s mimoﬁádnou okamÏitou lepicí schopností, ihned zatíÏitelné, bez toluenu!
Upozornûní: V˘robek obsahuje hoﬁlavá rozpou‰tûdla! Pﬁi práci s lepidlem je
zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm.

Balení (p.j.):
1l
4,5 l
10 l
30 l

Doba odvûtrání: ...................cca 15 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 50 min.
MoÏnost zatíÏení: ..........................ihned
Spotﬁeba:
‰tûtec, A2, A3 ...............250 - 350 ml/m2

p.j. / paleta:
384 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30 l

Thomsit K 150 - Lepidlo na kaučukové/pryžové krytiny
Disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, urãené k lepení kauãukov˘ch
ãtvercÛ s hladkou brou‰enou zadní rubovou stranou do tlou‰Èky 4 mm (napﬁ.
Norament) v suchém prostﬁedí na sav˘ch podkladech s max. tlakov˘m zatíÏením
300 N/cm2. U v˘robkÛ ve formû pásÛ (napﬁ. Noraplan) pouÏívejte Thomsit
K 188 E. Silná lepicí schopnost, vysoká odolnost vÛãi vodû, lehké zpracování.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ....................5 - 15 min.
Otevﬁená doba: ...................15 - 35 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
A2, A3, B1......................300 - 400 g/m2

Velikost balení (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
33 x 14 kg

Thomsit K 188 E - Speciální disperzní lepidlo EXTRA

Balení (p.j.)
13 kg

p.j. / paleta:
33 x 13 kg

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpou‰tûdel, v nejvy‰‰í uÏitné kvalitû, s mimoﬁádnou
lepicí schopností, urãené k lepení homogenních a heterogenních PVC
a polyolefinov˘ch podlahov˘ch krytin v pásech a ãtvercích. Je vhodné k lepení
CV podlahov˘ch krytin, vinylov˘ch ãtvercÛ, kauãukov˘ch krytin do tlou‰Èky
2,5 mm (napﬁ. NORAPLANU) s hladkou brou‰enou zadní stranou ve formû pásÛ
a ãtvercÛ. Urãené také k lepení textilních podlahov˘ch krytin s latexovanou,
pûnovou PUR a PVC zadní stranou na podlahy, stûny a strop. Ideální jako kontaktní
lepidlo pro lepení schodi‰Èov˘ch profilÛ z kauãuku. Dále je vhodné k lepení
nepropustn˘ch krytin na nesavé podklady, jako napﬁ. PVC a CV na PVC
krytiny. Je ideální pro lepení izolaãních podloÏek Thomsit Floor. Lehká
zpracovatelnost, velmi vysoká vydatnost, dlouhá otevﬁená doba. Je odolné
vÛãi zmûkãovadlÛm.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání:
lepení za mokra (pouze na savé
podklady)............................10 - 20 min.
adhezní lepení (PVC a neprody‰né text.
krytiny na nesavé podkl.):.....30 - 60 min.
Otevﬁená doba (PVC):
lepení za mokra: ..................cca 60 min.
adhezní lepení:...................cca 120 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
váleãek, A4, A2, A3........150 - 300 g/m2

Thomsit R 710 - Polyuretanové lepidlo

Balení (p.j.)
10 kg

p.j. / paleta:
39 x 10 kg

DvousloÏkové polyuretanové lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, odolné vÛãi
vlhkosti a povûtrnostním vlivÛm, urãené k lepení kauãukové krytiny ve formû
ãtvercÛ (napﬁ. Norament), PVC ãtvercÛ, venkovní krytiny, betonu, keramiky,
styroporu, dﬁeva a stavebních panelÛ ve vnitﬁních a vnûj‰ích prostorech s velkou
pevností. Vhodné pro vysoká zatíÏení. Na savé i nesavé podklady. U krytin z PVC
a kauãuku ve formû dlaÏdic do tlou‰Èky 2,5 mm s hladkou brou‰enou zadní rubovou
vrstvou pouÏijte ozubenou stûrku A2 nebo A3. Pﬁi lepení kauãukov˘ch a jin˘ch
krytin ve formû ãtvercÛ s tlou‰Èkou vût‰í neÏ 2,5 mm pouÏijte v závislosti na
struktuﬁe zadní rubové vrstvy ozubenou stûrku B2 nebo B3. Je vhodné i k lepení
speciálních podlahov˘ch krytin v oblasti prÛmyslu odoln˘ch pﬁi pouÏití
vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ. Vysoce vydatné, lze ho pouÏít na potûrech s podlahov˘m
vytápûním.

GISCODE RU 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba:......................do 45 min.
Doba zpracování:.................cca 25 min.
MoÏnost zatíÏení: ....................po 8 hod.
Spotﬁeba:
A2, A3, B2, B3, .............300 - 800 g/m2
Chemická odolnost: .............po 7 dnech
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Lepení podlahových krytin Lepení soklových lišt a profilů

Thomsit Chemoprén na podlahy
Rozpou‰tûdlové, vysoce kvalitní kontaktní lepidlo pro lepení kauãukov˘ch krytin
s hladkou brou‰enou zadní stranou, PVC podlahov˘ch krytin v pásech
a ãtvercích, linolea a korku, gumov˘ch a PVC soklov˘ch a schodi‰Èov˘ch li‰t
a na podlepování textilních krytin ve spojích. Pro lepení na Thomsit FF 69 pouÏijte
disperzní lepidlo Thomsit. Vhodné pro lepení na podlahy, stûny a strop,
s mimoﬁádnou okamÏitou lepicí schopností, ihned zatíÏitelné, bez toluenu!
Upozornûní: V˘robek obsahuje hoﬁlavá rozpou‰tûdla! Pﬁi práci s lepidlem je
zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m ohnûm.
Balení (p.j.):
1l
4,5 l
10 l
30 l

Doba odvûtrání: ...................cca 15 min.
Otevﬁená doba: ....................cca 50 min.
MoÏnost zatíÏení: ..........................ihned
Spotﬁeba:
‰tûtec, A2, A3 ...............250 - 350 ml/m2

p.j. / paleta:
384 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30 l

Lepení podlahových krytin Fixační prostředky
Thomsit TK 199 - Univerzální fixace na podlahové krytiny

Velikost balení (p.j.):
5 kg
12 kg

p.j. / paleta:
72 x 5 kg
44 x 12 kg

Univerzální fixace s funkcí " plo‰né oboustrannû lepicí pásky ". Velmi vydatná
speciální disperze neobsahující rozpou‰tûdla, urãená k odstranitelnému
zafixování textilních krytin s rÛzn˘mi rubov˘mi vrstvami a krytin z CV
v ob˘vacích prostorech. Je vhodná k uloÏení krytiny na vystûrkované
podklady, jakoÏ i na existující pevnû leÏící uÏitkové podlahy bez
pﬁedcházejícího základního nátûru (PVC, vinylové ãtverce, Terazo). Na
parketách, mramoru, travertinu a ostatních pﬁírodních materiálech pouÏijte
Thomsit T 590. Pﬁi pozdûj‰ím opûtovném sejmutí - odstranûní podlahové
krytiny, je moÏné zbytky fixace a krytiny odstranit pomocí ãisticího
prostﬁedku Thomsit PRO 40 nebo vodou se saponátem. Fixace je lehce
zpracovatelná. Odolná vÛãi ãi‰tûní (lze provádût i mokré ‰ampónování).
Není vhodná pro podlahové krytiny s vysok˘m vnitﬁním pnutím.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání pﬁi fixaci za mokra:
váleãek................................10 - 30 min.
A4 .......................................20 - 45 min.
A2 .......................................30 - 60 min.
Otevﬁená doba pﬁi adhezní fixaci:
savé podklady .........................do 2 hod.
nesavé podklady......................do 4 hod.
Spotﬁeba:
váleãek, A2, A4 ..............100 - 300 g/m2

Thomsit T 425 - Přípravek ke zlepšení adheze – funkce „suchého zipu“
Speciální disperzní nátûr s funkcí " suchého zipu ", neobsahuje rozpou‰tûdla,
je urãen jako protismykov˘ prostﬁedek samovolnû leÏících kobercov˘ch
ãtvercÛ s textilní, plastovou a hladkou APO rubovou vrstvou na v‰ech
podkladech umoÏÀujících uloÏení krytin a na dvojit˘ch podlahách. Vhodn˘
také pro uÏitkové podlahy, jako napﬁ.: PVC, CV, linoleum, teraco, kov atd.
Lze pouÏívat v bytov˘ch a objektov˘ch prostorech. UmoÏÀuje snadnou v˘mûnu
jednotliv˘ch kobercov˘ch ãtvercÛ. Je lehce zpracovateln˘, velmi vydatn˘,
je pouÏiteln˘ na potûry s podlahov˘m vytápûním a je vhodn˘ pro zatíÏení
koleãkov˘mi Ïidlemi. Doporuãené ãi‰tûní - suché ‰ampónování nebo Pad
technologie.
Velikost balení (p.j.):
10 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: .................min. 30 min.
Otevﬁená doba: ......................do 24 hod.
MoÏnost zatíÏení: ....................okamÏitû
Spotﬁeba:
váleãek..............................50 - 100 g/m2

p.j. / paleta:
60 x 10 kg

Thomsit T 435 Tackifier - Fixace na kobercové čtverce
Speciální bezrozpou‰tûdlová fixace zabraÀující posunu volnû poloÏen˘ch
kobercov˘ch ãtvercÛ s bitumenov˘m rubem, plstí, rounem, textilií nebo
s plastov˘m rubem, které je pﬁi pozdûj‰í renovaci moÏno opût oddûlit od
podkladu. Thomsit T 435 Tackifier mÛÏe b˘t pouÏit na podkladech jako
napﬁ.: beton, dﬁevotﬁíska, kovy, dále také na vystûrkovan˘ch podkladech
a na stávajících podlahov˘ch krytinách (jako napﬁ. PVC, CV, linoleum, kamenné
podlahy atd.). Vhodná i pro podlahy s vysok˘m zatíÏením. UmoÏÀuje
bezproblémové sejmutí kobercov˘ch ãtvercÛ z podkladu a jejich opûtovné
poloÏení (opûtovnou fixaci). âtverce je moÏno, je-li tﬁeba, lehce snímat a jsou
opût pouÏitelné.
Velikost balení (p.j.):
10 kg
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p.j. / paleta:
60 x 10 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: .................min. 30 min.
Otevﬁená doba:.................... cca 24 hod.
MoÏnost zatíÏení: ....................okamÏitû
Spotﬁeba:
váleãek ............................ 50 - 150 g/m2

Lepení podlahových krytin Fixační prostředky

Thomsit T 422 Tackifier - Vodivý nátěr na kobercové čtverce
Vodiv˘ nátûr neobsahující rozpou‰tûdla, urãen˘ k zabránûní skluzu a smyku
volnû leÏících, elektrostaticky vodiv˘ch kobercov˘ch ãtvercÛ s textilní,
plastovou, APO a ka‰írovanou bitumenovou rubovou vrstvou na v‰ech
podkladech vhodn˘ch pro poloÏení krytiny, na dvojit˘ch podlahách a na
stávajících pevnû drÏících uÏitkov˘ch krytinách v bytové a objektové
oblasti. UmoÏÀuje lehkou v˘mûnu jednotliv˘ch kobercov˘ch ãtvercÛ.
Svodov˘ odpor je 3x105 ohmÛ dle DIN 53276. Lehké zpracování. Doporuãené
ãi‰tûní: suché ‰ampónování a Pad technika.

Velikost balení (p.j.):
10 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: .................min. 30 min.
Otevﬁená doba: ......................do 24 hod.
MoÏnost zatíÏení: ....................okamÏitû
Spotﬁeba:
váleãek............................100 - 150 g/m2

p.j. / paleta:
60 x 10 kg

Lepení podlahových krytin Elektricky vodivé systémy
Thomsit R 762 - Vodivý povrchový nátěr

Velikost balení (p.j.):
10 kg

p.j. / paleta:
60 x 10 kg

Vodiv˘ nátûr neobsahující rozpou‰tûdla, naná‰en˘ váleãkem, je urãen˘
k vytvoﬁení pﬁíãné vodivé vrstvy (místo mûdûného pásku) na v‰ech
kvalitních potûrech, vyrovnávacích hmotách Thomsit, jakoÏ i na renovaãní
tkaninû T 580, na izolaãní podloÏce TF 404, na T 590 a FF 69 Flex - Finish.
R 762 nepouÏívejte v kombinaci s R 712. Vodivou podlahovou krytinu se
schopností odvedení statické elektﬁiny lepte na R 762 po zaschnutí vhodn˘m
lepidlem Thomsit, které je urãeno k tomuto úãelu. Na kaÏd˘ch 30 m2 je nutné
vytvoﬁit uzemnûní (1 metr nalepené mûdûné pásky na podlahu). Thomsit
R 762 je vyzkou‰en˘ dlouhodob˘m pouÏíváním a má odborn˘ atest ze státní
zku‰ebny v âR. Je lehce zpracovateln˘. Vhodn˘ do operaãních sálÛ,
v˘poãetních stﬁedisek, skladÛ, v˘robních hal, míst se zv˘‰en˘m nebezpeãím
v˘buchu.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba schnutí:
pod neprody‰n˘mi podlahov˘mi
krytinami............................min. 12 hod.
pod textilními krytinami .......min. 2 hod.
Spotﬁeba:
váleãek............................100 - 150 g/m2
Svodov˘ odpor dle DIN 53276:
............................................ < 5 x 104 ⏲

Thomsit K 112 - Vodivé lepidlo na PVC krytiny a kaučuk
Svûtlé, vodivé, speciální disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla,
okamÏitû pﬁipravené k pouÏití, urãené k lepení elektrostaticky vodiv˘ch
krytin z PVC na podlahy upravené pomocí Thomsitu R 762. Vhodné také
k lepení elektrostaticky vodiv˘ch kauãukov˘ch krytin do tl. 2,5 mm
s hladkou brou‰enou zadní stûnou bez nátûru R 762. Naná‰ení lepidla
provádûjte jen pomocí zubové stûrky S1. Je vhodné i na vodivé lepení PVC
na PVC systémem FF 69 a R 762. Svodov˘ odpor <3x105 ohmÛ dle DIN
53276 a âSN 341 382, testováno ve státní zku‰ebnû v âR. Sná‰í vysoká
zatíÏení, lehká zpracovatelnost. Vhodné do operaãních sálÛ, v˘poãetních
stﬁedisek, skladÛ, v˘robních hal, míst se zv˘‰en˘m nebezpeãím v˘buchu.
Velikost balení (p.j.):
12 kg

p.j. / paleta:
33 x 12 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání:
lepení za mokra
savé podklady .....................15 - 20 min.
adhezní lepení
nesavé podklady .................30 - 60 min.
Otevﬁená doba:
savé podklady
.................cca 45 min. pod PVC krytiny
nesavé podklady
...............cca 120 min. pod PVC krytiny
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba: ozubení S1......300 - 350 g/m2

Thomsit T 412 - Vodivé lepidlo na textilní krytiny a linoleum
Svûtlé, vodivé, speciální disperzní lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, je urãené
k lepení elektrostaticky vodiv˘ch a antistatick˘ch textilních podlahov˘ch
krytin a pﬁírodního linolea na podklady upravené pomocí Thomsitu R 762.
Naná‰ení lepidla provádûjte jen pomocí zubové stûrky S2. Je vhodné i na
vodivé lepení kobercov˘ch krytin na stávající kobercové podlahy systémem
T 580 a R 762, nebo kobercov˘ch krytin na PVC, CV, linoleum a vinylové
dlaÏdice systémem FF 69 a R 762. Svodov˘ odpor <3x105 OhmÛ dle DIN
53276 a âSN 341382. OkamÏitá pouÏitelnost, velká lepicí schopnost,
lehká zpracovatelnost, odolnost z hlediska ãi‰tûní.

Velikost balení (p.j.):
14 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ....................5 - 15 min.
Otevﬁená doba: ...................20 - 25 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
ozubení S2 .........................cca 600 g/m2

p.j. / paleta:
33 x 14 kg
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Lepení podlahových krytin Elektricky vodivé systémy

Thomsit T 422 Tackifier - Vodivý nátěr na kobercové čtverce
Vodiv˘ nátûr neobsahující rozpou‰tûdla, urãen˘ k zabránûní skluzu a smyku
volnû leÏících, elektrostaticky vodiv˘ch kobercov˘ch ãtvercÛ s textilní,
plastovou, APO a ka‰írovanou bitumenovou rubovou vrstvou na v‰ech
podkladech vhodn˘ch pro poloÏení krytiny, na dvojit˘ch podlahách a na
stávajících pevnû drÏících uÏitkov˘ch krytinách v bytové a objektové
oblasti. UmoÏÀuje lehkou v˘mûnu jednotliv˘ch kobercov˘ch ãtvercÛ.
Svodov˘ odpor je 3x105 ohmÛ dle DIN 53276. Lehké zpracování. Doporuãené
ãi‰tûní: suché ‰ampónování a Pad technika.

Velikost balení (p.j.):
10 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: .................min. 30 min.
Otevﬁená doba: ......................do 24 hod.
MoÏnost zatíÏení: ....................okamÏitû
Spotﬁeba:
váleãek............................100 - 150 g/m2

p.j. / paleta:
60 x 10 kg

Thomsit R 712 - Elektricky vodivé polyuretanové lepidlo
Vodivé dvousloÏkové polyuretanové lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, urãené
k lepení elektrostaticky vodiv˘ch kauãukov˘ch krytin ve formû ãtvercÛ (napﬁ.
Norament AL) bez pﬁedchozího nátûru Thomsit R 762. V závislosti na vodivosti
krytiny je moÏné lepení nejen dle DIN 53276, ale i dle VDE 0100 § 24.
MoÏnost vysokého zatíÏení, odolnost vÛãi vlhkosti a povûtrnostním vlivÛm.
Svodov˘ odpor: < 3x105 ohmÛ dle DIN 53276.

Velikost balení (p.j.):
10 kg
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p.j. / paleta:
39 x 10 kg

GISCODE RU 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Doba zpracování:.................cca 25 min.
MoÏnost zatíÏení: ....................po 8 hod.
Spotﬁeba:
S1, S2, B2 ....................500 - 1000 g/m2

Lepení podlahových krytin Ředidla

Thomsit R 733 - Ředidlo pro lepidla na bázi umělé pryskyřice
¤edidlo urãené k regulaci natírací schopnosti lepidel Thomsit na bázi
syntetick˘ch pryskyﬁic, která obsahují rozpou‰tûdla. Je vhodné k vytváﬁení
základních nátûrÛ pﬁed lepením lepidly ze syntetick˘ch pryskyﬁic (napﬁ. P 600).
Také vhodné k ãi‰tûní pracovních nástrojÛ (ozuben˘ch ‰pachtlí, ‰tûtcÛ
apod.) a k odstranûní skvrn od lepidla. Skvrny z textilních krytin jen
lehce setﬁete. NepouÏívejte na disperzní lepidla!

Velikost balení (p.j.):
5l

(pro aplikaci jako
penetrace)

GISCODE S 1
Spotﬁeba: ..............................dle potﬁeby
Pomûr míchání:
1 díl ﬁedidla R 733 : 2 dílÛm lepidla P 600

p.j. / paleta:
126 x 5 l

Thomsit R 730 - Ředidlo pro lepidla na bázi neoprénu
¤edidlo pro regulaci natírací schopnosti lepidel na bázi neoprenu. Je
vhodné k ãi‰tûní pracovních nástrojÛ (ozuben˘ch ‰pachtlí, ‰tûtcÛ atp.)
a k odstranûní skvrn od lepidla.

GISCODE S 1
Spotﬁeba: ..............................dle potﬁeby

Velikost balení (p.j.):
5l

p.j. / paleta:
84 x 5 l

Chemoprén ředidlo
¤edidlo vhodné do kontaktních lepidel Chemoprén, bez obsahu toluenu,
urãené k vylep‰ení jejich hustoty / roztíratelnosti a k ãi‰tûní náﬁadí
pﬁicházejícího do styku s lepidlem. SlouÏí také k odstranûní silnû nanesen˘ch,
pﬁípadnû zaschl˘ch vrstev lepidla Chemoprén. Pﬁi smíchání s lepidlem
Chemoprén v pomûru 2:1 se pouÏívá jako základní nátûr - penetrace na velmi
sav˘ch podkladech pﬁed lepením lepidly Chemoprén. Upozornûní: Hoﬁlavá
kapalina 1. tﬁídy! Pﬁi práci je zakázáno kouﬁit a manipulovat s otevﬁen˘m
ohnûm.

Balení (p.j.)
1l

GISCODE S 1
Spotﬁeba: ..............................dle potﬁeby

p.j. / karton:
12 x 1 l

Lepení podlahových krytin Lepení parket a laminátů
Thomsit P 500 - Lepidlo na vlysy, mozaiku a dřevěnou dlažbu
Lepidlo ze syntetick˘ch pryskyﬁic s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel, urãené k lepení
vlysÛ, mozaikov˘ch a vysokohrann˘ch lamelov˘ch parket a dﬁevûné dlaÏby RE/WE
na sav˘ch podkladech, dﬁevotﬁískov˘ch deskách a normovan˘ch lit˘ch
asfaltov˘ch potûrech. Lepí pruÏnû ve smyku, má velmi dobrou poãáteãní
pﬁilnavost a vysokou koneãnou pevnost. Vhodné pro podlahové vytápûní.

Velikost balení (p.j.):
17 kg

GISCODE S 1
Doba odvûtrání ............................Ïádná
Otevﬁená doba .....................cca 10 min.
MoÏnost zatíÏení po ...................24 hod.
Spotﬁeba:
B3, B11.........................700 - 1200 g/m2

p.j. / paleta:
36 x 17 kg

25

Lepení podlahových krytin Lepení parket a laminátů

Thomsit P 600 - Lepidlo na parketové vlysy, mozaiku a dřevěnou dlažbu

Velikost balení (p.j.):
7 kg
17 kg

p.j. / paleta:
72 x 7 kg
36 x 17 kg

Lepidlo ze syntetick˘ch pryskyﬁic s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel, urãené k lepení
vlysÛ, mozaikov˘ch, 10 mm masivních, vysokohrann˘ch lamelov˘ch
a maloformátov˘ch parket, dvou a tﬁívrstv˘ch hotov˘ch parketov˘ch dílcÛ od
10 mm tl., intarzovan˘ch parket, jakoÏ i k lepení dﬁevûné dlaÏby RE na sav˘ch
podkladech, dﬁevotﬁískov˘ch deskách a normovan˘ch lit˘ch asfaltov˘ch
potûrech. Ostatní jednovrstvé hotové parketové dílce z labilních dﬁevin a velké
formáty lepte pomocí P 625 a P 685, popﬁ. konzultujte s na‰ím technick˘m poradcem.
Velkoformátové hotové parketové dílce nebo hotové parketové desky ukládejte
podle údajÛ v˘robce jako plovoucí, sklíÏené na dráÏku a pero lepidlem P 640,
napﬁ. na izolaãní podklady TF 303 a TF 305. Lepí pruÏnû ve smyku, má
schopnost rychlé nasákavosti, vysokou poãáteãní pevnost, velmi dobrou
koneãnou pevnost.

GISCODE S 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: ....................cca 10 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Hotové parketové dílce .........po 48 hod.
v závislosti na savosti podkladu
Spotﬁeba:
B3, B11, B17 ................800 - 1600 g/m2

Thomsit P 618 - Disperzní lepidlo na parkety a mozaiku
Silnû lepicí lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla, urãené k lepení 22 mm vlysÛ,
mozaikov˘ch, ﬁemínkov˘ch a vysokohrann˘ch lamelov˘ch parket, 10 mm
dubov˘ch masivních parket do formátu 250 x 50 mm, dvouvrstv˘ch hotov˘ch
parketov˘ch dílcÛ od 10 mm tlou‰Èky, tﬁívrstv˘ch hotov˘ch parketov˘ch dílcÛ,
dﬁevûné dlaÏby RE na savé podlahy, dﬁevotﬁískové desky, lit˘ asfaltov˘ potûr
a na izolaãní podloÏku Thomsit TF 302. Jednovrstvé hotové parketové dílce
z labilních dﬁevin a velké formáty lepte lepidlem Thomsit P 625 nebo P 685.
Má vysokou poãáteãní pevnost, velmi dobrou koneãnou pevnost.

Velikost balení (p.j.):
14 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: ....................cca 20 min.
MoÏnost zatíÏení:...........po 24 - 48 hod.
(v závislosti na savosti podkladu)
u hotov˘ch parket. dílcÛ: ......po 48 hod.
Spotﬁeba:
B3, B11.........................600 - 1300 g/m2

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Thomsit P 625 - Polyuretanové lepidlo na parkety a lamináty
DvousloÏkové polyuretanové lepidlo neobsahující rozpou‰tûdla a vodu, urãené
pro v‰echny dﬁevûné a parketové podlahy, jako napﬁ. vlysy, mozaikové, 10
mm masivní, vysokohranné lamelové a hotové parkety, vykládané
a intarzované parkety, dﬁevûné dlaÏby RE, jakoÏ i laminátové podlahy na
sav˘ch a nesav˘ch podkladech. Velkoformátové hotové parketové dílce nebo
hotové parketové desky ukládejte podle údajÛ v˘robce jako plovoucí,
klíÏené na dráÏku a pero lepidlem Thomsit P 640, napﬁ. na izolaãní
podklady TF 303 a TF 305. P 625 je vhodné i k pﬁímému lepení vlysÛ
a hotov˘ch parketov˘ch dílcÛ, jakoÏ i laminátov˘ch podlah na izolaãních
podkladech Thomsit - Floor TF 303, TF 305 a TF 302. Má vysokou
poãáteãní pevnost, velmi dobrou koneãnou pevnost.
Velikost balení (p.j.):
6 kg
7 kg

GISCODE RU 1
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Doba zpracování:................30 - 45 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
Spotﬁeba:
B3, B11, B17 ................800 - 1700 g/m2

p.j. / paleta:
52 x 6 kg
30 x 7 kg

Thomsit P 675 Flextec - Elastické lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy
JednosloÏkové speciální lepidlo pro lepení vícevrstv˘ch dﬁevûn˘ch podlah. Vhodné
pro nasákavé a nenasákavé podklady. Elastické lepení zmen‰uje napûtí ve
smyku a tím dlouhodobû zamezuje vzniku pnutí v podkladu. Moderní a pro uÏivatele
ideální alternativa bûÏn˘ch polyuretanov˘ch lepidel. Není vhodné pro lepení
masivních exotick˘ch a prkenn˘ch podlah.

Velikost balení (p.j.):
18 kg
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p.j. / paleta:
32 x 18 kg

GISCODE RS 10
EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: .............cca 30 - 45 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
(v závislosti na savosti podkladu)
Spotﬁeba:
B11................................850 - 1150 g/m2
B15 .............................1000 - 1300 g/m2

Lepení podlahových krytin Lepení parket a laminátů

Thomsit P 685 ELAST UNIVERSAL - Elastické lepidlo na parkety a laminát
Jednosložkové speciální lepidlo pro lepení všech druhů parket a laminátÛ.
Vhodné pro savé a nesavé podklady. Elastické lepení zmenšuje napětí ve
smyku a tím dlouhodobě zamezuje vzniku tahových sil do podkladu. Moderní
a pro uživatele optimální alternativa běžných polyuretanových lepidel.

EMICODE EC 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: .............cca 30 - 45 min.
MoÏnost zatíÏení: ..................po 24 hod.
(v závislosti na savosti podkladu)
Spotﬁeba:
B3 ...................................750 - 900 g/m2
B11 ...............................900 - 1200 g/m2
B15 .............................1100 - 1400 g/m2

Velikost balení (p.j.):
16 kg

p.j. / paleta:
32 x 16 kg

Thomsit P 640 - Disperzní klíh pro spojování na pero a drážku
Disperzní klíh neobsahující rozpou‰tûdla, urãen˘ na sklíÏení hotov˘ch
parketov˘ch dílcÛ, laminátov˘ch podlah a dﬁevotﬁískov˘ch desek na pero a dráÏku.
Podle EN 204 odpovídá skupinû vyuÏití D 3. Je velmi vydatn˘, rychle tuhne,
má vysokou poãáteãní pevnost, velmi dobrou koneãnou pevnost, je lehce
zpracovateln˘ a odoln˘ vÛãi krátkodobému pÛsobení vody.

Velikost balení (p.j.):
0,75 kg

GISCODE D 1
Doba odvûtrání: ............................Ïádná
Otevﬁená doba: ....................cca 15 min.
MoÏnost zatíÏení:....nejdﬁíve po 24 hod.
Spotﬁeba: ......cca 25 g/bûÏn˘ metr spáry

p.j. / karton:
12 x 0,75 kg

Laky a oleje na parkety Parketové tmely
PP 12 Quick Fill - Spárovací tmel na parkety a dřevěné podlahy
Rozpou‰tûdlov˘ parketov˘ tmel pro v‰echny druhy parket a dﬁevûn˘ch podlah.
Vyznaãuje se velmi rychlou dobou schnutí, tvrdostí, vynikající plnicí schopností
a lehkou zpracovatelností. Je vhodn˘ jako podklad pod v‰echny základní a vrchní
laky a oleje Thomsit. Aplikace v 1 - 2 vrstách.

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba:
...........40 - 100 g/m2 dle velikosti spáry
Vydatnost: ..................cca 12,5 - 25 m2/l
Doba schnutí: ......................cca 10 min.

5 l, 10 l

PP 15 Aqua Fill - Disperzní parketový tmel
Disperzní parketov˘ tmel na vodní bázi pro v‰echny druhy parket a dﬁevûn˘ch
podlah. Vyznaãuje se trvalou elasticitou a lehkou zpracovatelností. Je vhodn˘
jako podklad pod v‰echny základní a vrchní laky a oleje Thomsit (pﬁed
brou‰ením je nutné jej dobﬁe stáhnout z povrchu). Aplikace ve 2 - 3 vrstvách
(pod oleje a rozpou‰tûdlové laky nechte tmel cca 24 hodin vyschnout).

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba:
...........40 - 100 g/m2 dle velikosti spáry
Vydatnost: .....................cca 10 - 25 m2/l

5l
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Laky a oleje na parkety Základní laky

PP 20 Top Ground - Základní lak na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy
JednosloÏkov˘ základní lak na vodní bázi pro v‰echny parketové, dﬁevûné
a bambusové podlahy, OSB desky a schody, které mají zachovat pﬁirozenou
kresbu dﬁeva. Je vhodn˘ jako podklad pod v‰echny Thomsit vrchní laky na
vodní bázi. Zamezuje úãinkÛm boãního slepení, je lehce zpracovateln˘ a velmi
dobﬁe vyplÀuje póry.

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba: ...cca 100-110 g/m2 váleãkem
....................... u buku cca 120-130 g/m2

2.5 l, 5 l

PP 21 Ground Gel - Stěrkovací gelový základ pro Thomsit laky na vodní bázi
Základní lak-gel na vodní bázi urãen˘ pro ve‰keré parketové, dﬁevûné
a bambusové podlahy, OSB desky a schody. Je vhodn˘ jako podklad pod
v‰echny Thomsit vrchní laky na vodní bázi. SlouÏí buì jako stûrkovací základ
(naná‰ení 2 vrstev do kﬁíÏe, odpadá mezibrus), nebo i pro mezi‰pachtlování
(zde po mezibrusu první vrstvy vrchního laku staãí 1 vrstva gelu). Zamezuje
úãinku boãního slepování, vyrovnává nerovnosti event. vzniklé spáry a rychle
schne. Je ideální pro svûtlá dﬁeva. Nenaná‰ejte jej na základní lak PP 20!
Gel se nemezibrousí!

Velikost balení (p.j.):

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba: .......40- 50 g/m2 v jedné vrstvû

5l

PP 26 Uni Ground - Základní alkoholový lak pro Thomsit laky
Speciální základní alkoholov˘ lak urãen˘ pro problematické staré dﬁevûné
povrchy, ovocné dﬁeviny, kouﬁov˘ dub a v‰eobecnû pro parketové a dﬁevûné
povrchy, prkna a schody v interiéru. Vhodn˘ pod Thomsit laky na vodní
bázi. Zv˘razÀuje pﬁirozenou strukturu dﬁeva a ztmavuje. ZabraÀuje boãnímu
slepování a zabarvování látkami obsaÏen˘mi ve dﬁevû. Obsahuje pouze mírná
rozpou‰tûdla.

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba: ...........................cca 100 g/m2
(dle savosti dﬁeva)
váleãek mohérov˘ / velurov˘

5l

Laky a oleje na parkety Vrchní laky
PP 45 Multi Protect - Vrchní lak na vodní bázi
JednosloÏkov˘ vrchní lak na vodní bázi pro normálnû aÏ stﬁednû namáhané
parketové a dﬁevûné podlahy, schody a dﬁevo v interiéru. Vyznaãuje se velmi
dobrou odolností vÛãi odûru, je lehce zpracovateln˘. Thomsit PP 45 lze pouÏít
také jako základní lak zvlá‰tû na svûtlá dﬁeva (javor).
StupeÀ lesku: polomat.

Velikost balení (p.j.):
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5 l, 10 l

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba váleãkem:
základní nátûr: ...........cca 100-110 g/m2
vrchní vrstva:
cca 120 - 130 g/m2 / 1 vrstva cca 8 m2 / l

Laky a oleje na parkety Vrchní laky

PP 56 Rapid Protect - Vrchní lak na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy
JednosloÏkov˘ objektov˘ polyuretanov˘ vrchní lak na vodní bázi pro
stﬁednû aÏ silnû namáhané parketové, bambusové a dﬁevûné podlahy, OSB
desky, schody a dﬁevo v interiéru. Vyznaãuje se velmi dobrou odolností vÛãi
odûru a namáhání, je protikluzn˘, lehce zpracovateln˘. 100% namáhání povrchu
a jeho zatíÏení je moÏné jiÏ po 3 dnech! Vhodn˘ pro renovaci hotov˘ch
parket (Fertigparkett). Thomsit PP 56 lze pouÏít také jako základní lak pﬁed
aplikací vrchního laku Thomsit PP 56 (jako základní lak ideální pro dﬁeva,
která mají zÛstat dlouhodobû svûtlá, napﬁ. javor).
StupeÀ lesku: polomat, mat.

Velikost balení (p.j.):

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba váleãkem:
základní nátûr: ...........cca 100-110 g/m2
vrchní vrstva:
cca 120 - 130 g/m2 / 1 vrstva cca 8 m2 / l

5 l, 10 l

PP 61 Extreme Protect - Dvousložkový vrchní PU lak na parkety a dřevěné podlahy
DvousloÏkov˘ vrchní polyuretanov˘ lak na vodní bázi pro silnû aÏ extrémnû
namáhané parketové, bambusové a dﬁevûné podlahy, OSB desky, schody
a dﬁevo v interiéru. Velmi vhodn˘ pro svûtlá dﬁeva. Vhodn˘ pro tûlocviãny
a sportovní povrchy. Vyznaãuje se velmi vysokou odolností vÛãi odûru
a namáhání, je lehce zpracovateln˘ a odoln˘ proti stopám po gumov˘ch
podráÏkách. Vhodn˘ pro tûlocviãny a sporovní haly! 100% namáhání povrchu
a jeho zatíÏení je moÏné jiÏ po 3 dnech! Vhodn˘ pro renovaci hotov˘ch
parket (Fertigparkett). Thomsit PP 61 lze pouÏít také jako základní lak pﬁed
aplikací vrchního laku pomocí Thomsitu PP 61.
StupeÀ lesku: polomat.
Velikost balení (p.j.):
lak
+ tvrdidlo

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba váleãkem:
základní nátûr: ...........cca 100-110 g/m2
vrchní vrstva:
cca 120 - 130 g/m2 / 1 vrstva cca 8 m2 / l

4,5 l
0,225 l

PP 66 Extreme Protect Natural - Dvousložkový vrchní PU lak na parkety a dřevěné podlahy
DvousloÏkov˘ vrchní polyuretanov˘ lak na vodní bázi pro silnû aÏ extrémnû
namáhané parketové, bambusové a dﬁevûné podlahy, OSB desky, schody a dﬁevo
v interiéru. Vhodn˘ pro tûlocviãny a sportovní haly. Vyznaãuje se velmi vysokou
odolností vÛãi odûru a namáhání, je lehce zpracovateln˘ a odoln˘ proti stopám
po gumov˘ch podráÏkách. 100% namáhání povrchu a jeho zatíÏení je moÏné
jiÏ po 5 dnech. Vhodn˘ pro renovaci hotov˘ch parket (Fertigparkett). Thomsit
PP 66 mÛÏeme pouÏít také jako základní lak (jako základní lak zv˘razÀuje strukturu
dﬁeva více neÏ PP 20) pﬁed aplikací vrchního laku Thomsit PP 66. Je vhodn˘
i pro korkové podlahy (bez základního laku PP 20).
StupeÀ lesku: ultramat.
Velikost balení (p.j.):
lak
+ tvrdidlo

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba váleãkem:
základní nátûr: ...........cca 100-110 g/m2
vrchní vrstva:
....cca 120 - 130 g/m2 / 1 vrstva cca 8 m2 / l

4,5 l
0,225 l

PP 70 Uni Protect - Jednosložkový uretan-alkydopryskyřičný lak
JednosloÏkov˘ vrchní i základní uretan-alkydopryskyﬁiãn˘ lak obsahující
rozpou‰tûdlo, urãen˘ pro stﬁednû aÏ silnû namáhané dﬁevûné podlahy. Univerzální
pouÏití, napﬁ. pro prÛmyslové parkety, schody, exotická dﬁeva, dﬁevûné podlahy
s podlahov˘m vytápûním, palubové podlahy, pro dﬁeva podléhající silnému
smr‰Èování a bobtnání. Vhodn˘ také pro tûlocviãny a sportovní haly.
Vyznaãuje se velmi dobrou odolností vÛãi odûru a namáhání, je protikluzn˘,
odoln˘ proti stopám po gumov˘ch podráÏkách, velmi odoln˘ proti bûÏnému
chemickému namáhání, pﬁirozené zv˘raznûní struktury dﬁeva, vysoká odolnost
proti vodû.
StupeÀ lesku: polomat.
Velikost balení (p.j.):

(pouze
u základní
vrstvy)
Spotﬁeba váleãkem:
základ.vrstva: ................... cca 100 g/m2
vrchní vrstva:
.......max.100 g/m2 / 1 vrstva 10-12 m2 / l
váleãek mohérov˘ / velurov˘

5l, 10 l
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Laky a oleje na parkety Oleje

PP 90 High Protect Oil - Vysoce ochranný olej
Univerzální vysoce ochrann˘ olej na bázi modifikovan˘ch pﬁírodních
olejÛ a voskÛ, urãen˘ pro parketové, bambusové a ostatní dﬁevûné podlahy,
korek a dﬁevo v interiéru. Vyznaãuje se rychlou dobou schnutí, lehkou
zpracovatelností, je protikluzn˘ a pomocí Thomsitu PP 95 se dále velmi
jednodu‰e o‰etﬁuje. Má velmi nízkou spotﬁebu. Impregnuje a chrání povrch
dﬁeva a zároveÀ jeho strukturu a kresbu mírnû zv˘razÀuje. Plnû zatíÏiteln˘
po cca 6 dnech.
StupeÀ lesku: ultramat (dub, buk, javor).

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba / 1 vrstva:
nerezová stûrka: ........................ 40 g/m2
váleãek moherov˘, velurov˘: ... 80 g/m2
z 1 l oleje ...............................12 - 25 m2
(béÏov˘, bíl˘ pad)
váleãek mohérov˘ / velurov˘

2,5 l

PP 93 Natural Hard Oil - Přírodní tvrdý olej
âistû pﬁírodní tvrd˘ olej Thomsit PP 93 obsahující u‰lechtilé pﬁírodní oleje,
bez rozpou‰tûdel a pryskyﬁic, je biologicky nezávadn˘ a neobsahuje Ïádné
jedovaté a biocidní úãinné látky. Je univerzální, urãen˘ pro stﬁednû aÏ velmi
silnû zatûÏované dﬁevûné povrchy (napﬁ. parkety, palubky, prÛmyslové
parkety, dﬁevûnou dlaÏbu, schody, pracovní desky, regály, sklíÏené dﬁevo),
ale i tvrdé, mûkké i exotické dﬁeviny, jakoÏ i bambus a korek v interiéru.
Zv˘razÀuje strukturu dﬁeva a ztmavuje, obsahuje 98 % su‰iny, má úãinky
regulace vlhkosti, impregnuje, chrání a o‰etﬁuje povrch dﬁeva.
StupeÀ lesku: mat

Velikost balení (p.j.):

2,5 l

Spotﬁeba:
...........cca 100 -120 g/m2 v jedné vrstvû
- u kaÏdé vrstvy se doporuãuje provést
po cca 5 aÏ 10 minutách doolejování
plochy
- u více sav˘ch dﬁev (napﬁ. vysokohranné
lamely, dﬁevûná dlaÏba, buk) je
aplikace nutná ve více vrstvách, dokud
nedojde k úplnému nasycení dﬁeva
(béÏov˘, bíl˘ pad)
váleãek mohérov˘ / velurov˘

PP 95 High Care Oil - Ošetřující olej
O‰etﬁující olej pro normálnû aÏ silnû namáhané olejované dﬁevûné, bambusové
a korkové podlahy v interiéru, které nebyly voskovány. Vyznaãuje se lehkou
zpracovatelností, je antistatick˘, urãen˘ k o‰etﬁování i ãi‰tûní. Koneãné
vytvrzení za cca 6 hodin. Povrch lze dále upravovat le‰tûním (bíl˘m padem).
PouÏívá se pro Thomsit oleje PP 90 i PP 93.
StupeÀ lesku: mat.

Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba:
..........................................cca 25 ml/m2
.......................0,5 l oleje / 20 m2 plochy
(béÏov˘, bíl˘ pad, olejová útûrka)

0,5 l

Laky a oleje na parkety Čisticí a ošetřující prostředky
PP 80 Mat Star - Čisticí a ošetřující prostředek na vodní bázi
âisticí a o‰etﬁující prostﬁedek pro první a bûÏné o‰etﬁování v‰ech lakovan˘ch,
olejovan˘ch a voskovan˘ch dﬁevûn˘ch podlah. Také pro korkové podlahy
a pro oblasti tûlocviãen a sportovních hal. Bez dodateãného zv˘‰ení
lesku, vhodn˘ pro matné a polomatné podlahy. Vyznaãuje se vysokou
vydatností, je vodovzdorn˘, protikluzn˘ a rychleschnoucí. U vût‰ích ploch
doporuãujeme pracovat s 2 nádobami. Není tﬁeba povrch dodateãnû le‰tit!
StupeÀ lesku: mat aÏ polomat.

Velikost balení (p.j.):
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1l

Pomûr míchání:
............ cca 50 - 100 ml / 10 l ãisté vody
.....t.j. 1 díl PP 80 na 100-200 dílÛ vody
mop, hadr, lasiãka

Laky a oleje na parkety Čisticí a ošetřující prostředky

Thomsit PP 88 Basic Wood Cleaner - Čisticí prostředek na vodní bázi
Základní ãisticí prostﬁedek pro silnû zneãi‰tûné lakované, olejované i voskované
parketové, korkové a jiné povrchy. SlouÏí k odstraÀování poli‰Û. Je vhodn˘ i pro
podlahy z PVC, pﬁírodního linolea, kauãuku a keramické dlaÏby. Je ﬁediteln˘
vodou, ‰etrn˘ k podkladu a nepûniv˘. PouÏívá se pﬁedev‰ím na základní ãi‰tûní
v bytech a na meziãi‰tûní ve velmi zatûÏovan˘ch prostorech (lze ho pouÏít
i na laminátové podlahy pﬁi men‰í koncentraci).

Velikost balení (p.j.):

Pomûr ﬁedûní:
.................. 1 díl PP 88 na 1-5 dílÛ vody
.......................... (dle stupnû zneãi‰tûní)

1l

Laky a oleje na parkety Ředidla
PP 71 Thinner - Ředidlo
SlouÏí v˘hradnû k ﬁedûní rozpou‰tûdlového laku Thomsit PP 70 v základní vrstvû
a k ãi‰tûní pracovních nástrojÛ pouÏit˘ch pﬁi zpracování tohoto laku. Je rovnûÏ
urãeno k ãi‰tûní pracovních nástrojÛ pouÏit˘ch pﬁi zpracování ochranného
oleje Thomsit PP 90. Má dobrou rozpou‰tûcí schopnost a podporuje rozliv
naﬁedûného laku PP 70.

Velikost balení (p.j.):

Pomûr míchání:
................................. 1 díl ﬁedidla PP 71
..................... na 5 aÏ 10 dílÛ laku PP 70

1l

Laky a oleje na parkety Barvy a podbarvování
PP 100 Sport Colour - Speciální barvy k označování sportovních hřišť pro lak PP 70
JednosloÏkové barvy k oznaãování sportovních hﬁi‰È pro rozpou‰tûdlov˘ lak
Thomsit PP 70 (lajnovací i k lakování/lazurování cel˘ch ploch). Vhodné pro
pouÏití v tûlocviãnách, sportovních halách atp., lesklé, k lakování (pouze
samotná barva) i k lazurování (barva namíchaná ve smûsi s lakem). Lazurování
doporuãujeme provádût vÏdy mezi základní vrstvu a poslední vrstvu. Barvy lze
mezi sebou míchat.
Barevné tóny:
bíl˘ (RAL 9010, tenis) • oranÏov˘ (RAL 2002, házená) • ãern˘ (RAL 9005,
ko‰íková) • Ïlut˘ (RAL 1007, házená) • ãerven˘ (RAL 3000, házená) • modr˘
(RAL 5010, odbíjená) • zelen˘ (RAL 6010, badminton)
Velikost balení (p.j.):

Spotﬁeba:
...............................6 - 8 m2 plochy z 1 l
.....80 -100 m lajnovací ãáry (‰íﬁe 5 cm)
Doporuãen˘ pomûr míchání s lakem:
..............1-3 díly barvy na 100 dílÛ laku
(dle potﬁeby lze v‰ak namíchat i vlastní
odstín)

1l

PP 110 Basic Colour - Barevný základ k impregnaci dřevěných povrchů
pod Thomsit vodní laky, lak PP 70 a olej PP 90

Velikost balení (p.j.):

1l

Barevn˘ základ k impregnaci dﬁevûn˘ch povrchÛ pro Thomsit laky na vodní bázi,
rozpou‰tûdlov˘ lak Thomsit PP 70 a vysoce ochrann˘ olej Thomsit PP 90.
- zabarvení povrchu dle jednotliv˘ch barev (pﬁípadné zesvûtlení jednotliv˘ch
barev bezbarv˘m odstínem)
- barevné tóny: bezbarv˘, bíl˘, svûtle ‰ed˘, svûtl˘ dub, cognac, ofiech, wenge
(tmavû hnûd˘)
- vlastní barevné natónování (v‰echny barevné tóny lze mezi sebou míchat).
Pod rozpou‰tûdlov˘ lak PP 70 a ochrann˘ olej PP 90 nedoporuãujeme pouÏití
svûtl˘ch tónÛ (napﬁ. bíl˘ a svûtle ‰ed˘). Barevn˘ základ (podbarvování) naneste
váleãkem na nenalakovan˘ dﬁevûn˘ povrch a vmasírujte bíl˘m padem na
jednokotouãové brusce za vlhka!
BliÏ‰í informace o barevn˘ch odstínech produktu naleznete na str. 42.

Spotﬁeba:
.......cca 100 -150 g/m2 dle savosti dﬁeva

31

Ošetřování podlahových krytin Základní čistič

PRO 40 - Čisticí prostředek na elastické a omyvatelné podlahové krytiny
Úãinn˘ ãisticí prostﬁedek na elastické a omyvatelné podlahové krytiny kromû
parket, laminátu a textilních podlahov˘ch krytin. OdstraÀuje i nûkolikavrstvé
voskové a polymerové filmy, zatvrdlé vrstvy neãistot a zbytky disperzních
lepidel.

Velikost balení ( p.j. ):
10 l

Spotﬁeba:
ﬁedûn˘ vodou
v pomûru
1:1
1:3
1:10
1:20

pﬁipraven˘
roztok / l
2
4
11
21

ãistûná
plocha m2
cca 10
cca 20
cca 50
cca 100

p.j. / paleta:
60 x 10 l

Ošetřování podlahových krytin Ošetřující prostředky
PP 80 Mat Star - Čisticí a ošetřující prostředek na vodní bázi
âisticí a o‰etﬁující prostﬁedek pro první a bûÏné o‰etﬁování v‰ech lakovan˘ch,
olejovan˘ch a voskovan˘ch dﬁevûn˘ch podlah. Vhodné i pro hotové
lakované parkety, podlahy z PVC, korku, pﬁírodního linolea a kauãuku. Bez
dodateãného zv˘‰ení lesku, vhodn˘ pro matné a polomatné podlahy.
Vyznaãuje se vysokou vydatností, je vodovzdorn˘, protikluzn˘ a rychleschnoucí.
U vût‰ích ploch doporuãujeme pracovat s 2 nádobami. Není tﬁeba povrch
dodateãnû le‰tit!
StupeÀ lesku: mat aÏ polomat.

Velikost balení (p.j.):

Pomûr míchání:
............ cca 50 - 100 ml / 10 l ãisté vody
.....t.j. 1 díl PP 80 na 100-200 dílÛ vody
mop, hadr, lasiãka

1l

Thomsit PP 88 Basic Wood Cleaner - Čisticí prostředek na vodní bázi
Základní ãisticí prostﬁedek pro silnû zneãi‰tûné lakované, olejované i voskované
parketové, korkové a jiné povrchy. SlouÏí k odstraÀování poli‰Û. Je vhodn˘ i pro
podlahy z PVC, pﬁírodního linolea, kauãuku a keramické dlaÏby. Je ﬁediteln˘
vodou, ‰etrn˘ k podkladu a nepûniv˘. PouÏívá se pﬁedev‰ím na základní ãi‰tûní
v bytech a na meziãi‰tûní ve velmi zatûÏovan˘ch prostorech (lze ho pouÏít
i na laminátové podlahy pﬁi men‰í koncentraci).

Velikost balení (p.j.):
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1l

Pomûr ﬁedûní:
.................. 1 díl PP 88 na 1-5 dílÛ vody
.......................... (dle stupnû zneãi‰tûní)

Doplňující výrobky Pro laky a oleje na parkety

Thomsit TE 165
- nádoba na míchání laků
Plastová nádoba s v˘levkou na
míchání vodou ﬁediteln˘ch lakÛ
a olejÛ, pro velikost váleãku 25 cm.
Barva magenta, objem 12 l.

Urãen˘ pro textilní váleãky,
váleãky z mikrovlákna (na vodní
laky) a velurov˘ váleãek.
Velikost váleãku 25 cm, prÛmûr
8 mm.

Rollerbox pro váleček

Textilní váleček na vodní lak

Plastová nádoba urãená
k uchovávání lakovacích
a olejovacích váleãkÛ.
Chrání pﬁed vyschnutím.
PrÛmûr 8,3 cm, délka 32,5 cm.

Textilní váleãek (polyester) na vodní
lak, ‰íﬁka 25 cm, se sestﬁiÏen˘m
okrajem a modr˘m prouÏkem.

Velurový váleček

Váleček na vodní lak
- mikrovlákno

Kvalitní velurov˘ váleãek o ‰íﬁce
25 cm, urãen˘ pro naná‰ení olejÛ
a rozpou‰tûdlov˘ch lakÛ. Barva
béÏová.

Velikost balení:

Držák na váleček

Vysoce kvalitní váleãek na vodní
laky, vyroben˘ z mikrovlákna,
‰íﬁka 25 cm, se sestﬁiÏen˘m
okrajem. Barva bílá.

Olejová utěrka

Nerezová špachtle

Vysoce kvalitní textilní tkanina
napu‰tûná o‰etfiujícími látkami
urãená k o‰etﬁování olejov˘ch
podlah.

Kvalitní nerezová dvouplanÏetová
stûrka se zaoblen˘mi rohy,
s nastavitelnou sílou pﬁítlaku,
‰íﬁka 27 cm.

10 ks
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Doplňující výrobky Thomsit

Thomsit TE 161

Thomsit TE 163

Plastová nádoba na míchání stûrkov˘ch
hmot Thomsit.

Plastová nádoba na odmûﬁení
vody.

Thomsit Multi-Car Komplett (Multik)

Montérky

Praktick˘, mnohostrann˘ vozík pro zpracování
vyrovnávacích hmot Thomsit. Díky prvkÛm,
jako je ruãní parkovací brzda, vyklápûcí zaﬁízení,
pravo-levé drÏadlo nebo upínací zaﬁízení pro
naná‰ecí stûrku, je manipulace s vozíkem velice
jednoduchá. Vozík je dodáván spoleãnû
s nízkootáãkovou vrtaãkou s míchacím nástavcem.
Thomsit Multi-Car je snadno rozloÏiteln˘, díky
tomu umoÏÀuje prostorovû úsporn˘ transport.

Praktické, kvalitní bavlnûné
montérky s laclem a speciálními
v˘ztuhami v oblasti kolen.

Materiál:............................100% bavlna
Barva: .......................................magenta
Velikost: .......................... 54, 56, 58, 59

Obsahuje:
1 Multi-Car Standard
10 plastov˘ch v˘levek
Technické údaje:
1 míchací nástavec vã. adaptéru
• pﬁíkon 850 W
1 nízkootáãková vrtaãka
• regulace poãtu otáãek (0 - 780 ot./min.) 2 míchací nádoby Thomsit TE 161

Doplňující výrobky Ostatní
Pattex Parket Tmel
Speciální tûsnicí tmel na bázi polyakrylátu pro dﬁevûné parkety, laminátové podlahy,
obloÏení stûn a dﬁevûné konstrukce s malou rozpínavostí, trvale elastick˘.
Brání pronikání vody, mikroorganismÛ a neãistot do spár a pod parkety. Po vytvrzení
brousiteln˘ a lakovateln˘.
Barevné odstíny: dub, borovice/bﬁíza, dub/jasan, buk/tmavá tﬁe‰eÀ, buk/svûtlá
tﬁe‰eÀ, tmav˘ dub, mahagon.

Velikost balení (p.j.):
300 ml

Otevﬁená doba: .....................10-20 min.
MoÏnost brousit a lakovat:
.........................................po 18-24 hod.
Spotﬁeba: ......................100 -150 ml/bm

p.j. / karton:
12 x 300 ml

Pattex Express Fix PL 600 - Neoprénové montážní lepidlo
Pattex PL 600 je rozpou‰tûdlové lepidlo s technologií INSTANT TACK®,
které lepí ‰iroké spektrum materiálÛ a poskytuje okamÏité spojení s podkladem
bez nutnosti odvûtrání a ãekání. Pattex PL 600 je navrÏen speciálnû pro vnitﬁní
i venkovní aplikace, je kompatibilní s mnoha podklady vãetnû cihel, keramiky,
betonu, hobry, sádrové lepenky, pﬁekliÏky, kamenÛ, MDF (polotvrdá lepenka),
PVC-U (nemûkãené PVC) a plastÛ. Nevhodn˘ pro lepení polystyrénu.
Pattex Express Fix PL 600 pracuje na principu kontaktního lepení, na spoj není
tﬁeba pouÏívat mechanické fixaãní pomÛcky, je vhodn˘ pro interiér i exteriér,
po vytvrzení lze pﬁetírat, je vodûodoln˘, vhodn˘ na porézní i neporézní povrchy,
snadno aplikovateln˘ za nízk˘ch teplot (aÏ do -10°C).
Velikost balení (p.j.):
375 g
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p.j. / karton:
12 x 375 g

Otevﬁená doba:................. max. 10 min.
Doba tvrdnutí: ........................... 48 hod.
Spotﬁeba na rovném povrchu:
...........................................cca 300 g/m2

Ostatní doplňující výrobky

Pattex Super Fix PL 50 - Disperzní montážní lepidlo
Disperzní montáÏní lepidlo vhodné pro lepení dﬁevûn˘ch desek a zárubní,
keramiky, keramick˘ch dlaÏdic, cihel, betonu, korku, kobercÛ, sádrokartonu,
dekorativních desek a prvkÛ vyroben˘ch z polystyrenu, polyuretanové tuhé pûny
a sádry, zvukov˘ch izolací a vláknit˘ch desek.

Velikost balení (p.j.):
400 g

Aplikaãní teplota:
........................ pro aplikace nad + 10°C
Doba zaschnutí: .................. cca 15 min.
Doba tuhnutí:
................ min. 48 hod. pﬁi vrstvû 3 mm

p.j. / karton:
12 x 400 g

Pattex Total Fix PL 700 - Flexibilní montážní lepidlo
Pattex Total Fix PL 700 je trvale flexibilní montáÏní lepidlo pro vnitﬁní
i venkovní pouÏití. Díky technologie INSTANT TACK® lepí okamÏitû, bez nutnosti
odvûtrání, pouÏití fixaãních pomÛcek a ãekání. Lepí i obtíÏnû lepitelné materiály
a lepí dokonce i pod vodou! Vhodn˘ pro savé i nesavé materiály - napﬁ. dﬁevo,
plast, kov, cihlu, keramiku, pﬁekliÏku, kámen, zrcadlo, polystyrén. Není vhodn˘
pro lepení PE, PP, PTFE a akrylátového skla.

Velikost balení (p.j.):
bílá: 392 g
transparentní: 300 g

Aplikaãní teplota:
........................ pro aplikace nad + 10°C
Doba zaschnutí: .................. cca 15 min.
Doba tuhnutí:
................ min. 48 hod. pﬁi vrstvû 3 mm

p.j. / karton:
12 x 392 g
12 x 300 g

Pattex CF 850 a CF 900 - Chemické kotvení

Velikost balení (p.j.):
CF 850: 300 ml
CF 900: 280 ml pealer

p.j. / karton:
12 x 300 ml
12 x 280 ml

Pattex CF 850 a CF 900 jsou urãené pro pevné ukotvení ve v‰ech typech
materiálÛ, zejména tam, kde jiné systémy nefungují: beton, duté cihly, rozpadající
se zdi, stûny nerovnomûrné konzistence. Vhodné v‰ude tam, kde potﬁebujete
upevnit velkou zátûÏ. Nahrazuje tradiãní ukotvení a mechanická ﬁe‰ení
(hmoÏdinky). Rychlé pouÏití se standardní pistolí.
Pattex CF 850 je urãen k univerzálnímu pouÏití, je rychleschnoucí, vhodn˘ pro
stﬁední a vy‰‰í zatíÏení, s omezenou chemickou odolností, není doporuãen pro
kotvení v mokrém a vodou namáhaném prostﬁedí, má velmi dobré tepelné
a mechanické vlastnosti. Nelze pouÏívat pro kotvení v pﬁímém kontaktu s
polystyrénem.
Pattex CF 900 nabízí následující v˘hody: protipoÏární odolnost F 120, velmi
dobré tepelné a mechanické vlastnosti, nejvy‰‰í chemická odolnost reagující
pryskyﬁice, národní a evropské osvûdãení k pouÏití na cihlové zdivo a beton.

Aplikaãní teplota:
CF 850.............. pro aplikace nad +5 °C
CF 900 ................ pro aplikace od -5 °C
Doba zaschnutí a tuhnutí:
..............................dle technického listu

Ceresit CS 11 - Stavební akrylát
JednosloÏkov˘ tmel pro vyplnûní dilataãních a pﬁechodov˘ch spár, prasklin a trhlin
v omítce a zdivu, pro interiér a exteriér. Vhodn˘ i k vyplnûní spár v pórobetonovém
zdivu, sádrokartonu, utûsnûní krytÛ rolet, parapetních desek, oken, dveﬁí
a jin˘ch stavebních konstrukcí. MoÏno pouÏít i v kompozitních tepelnû
izolaãních systémech zateplení budov ETICS Ceresit. Stavební akrylát je
pﬁetírateln˘.

Velikost balení (p.j.):
300 ml

Barva:.............................................. bílá
Vytvrzení: ..................... 1 mm / 24 hod.
Vydatnost:
.................pﬁi profilu 6x6 mm cca 12 m

p.j. / karton:
12 x 300 ml
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Ostatní doplňující výrobky

Ceresit CS 25 - Sanitární silikon
Elastick˘ tûsnicí tmel na bázi silikonu pro vyplnûní dilataãních a pﬁechodov˘ch
spár, s antifungicidními sloÏkami potlaãujícími tvorbu plísní, v barevn˘ch
odstínech shodn˘ch s cementov˘mi spárovacími hmotami Ceresit. Trojitá
ochrana proti plísním pro trvale ãisté spáry. Dlouhotrvající estetick˘ v˘sledek
díky postupnému uvolÀování aktivních látek. CS 25 je vhodn˘ pro utûsÀování
dilataãních a pﬁechodov˘ch spár zejména mezi keramick˘mi obklady a jin˘m
materiálem, jako napﬁ. sanitární keramikou, dveﬁními rámy atp. Pro pouÏití
v interiéru i exteriéru, trvale elastick˘, odoln˘ proti stárnutí a UV záﬁení.
Nelze pﬁetírat barvou. Pﬁi aplikaci na betonové a jiné minerální podklady
pouÏijte vhodn˘ základní nátûr Ceresit.
Velikost balení (p.j.):
280 ml

Barva: ................. 29 barevn˘ch odstínÛ
Vytvrzení: ............... cca 2 mm / 24 hod.
Vydatnost:
.................pﬁi profilu 6x6 mm cca 12 m

p.j. / karton:
12 x 280 ml

Ceresit PU Pěny - montážní polyuretanové pěny
MontáÏní polyuretanová pûna Ceresit je urãena k vyplnûní spár kolem usazen˘ch
rámÛ oken a dveﬁí, k jejich pevnému, ale plastickému zaji‰tûní a tepelné
izolaci. Osazení parapetních desek, rolovacích Ïaluzií apod. Vhodná k vyplnûní
prasklin a dutin ve zdivu. âerstvá pûna pﬁilne ke v‰em bûÏn˘m stavebním materiálÛm
zbaven˘m prachu a mastnot. Vytvrzená pûna odolává tûmûﬁ v‰em bûÏn˘m
chemikáliím, barvám a rozpou‰tûdlÛm, není v‰ak odolná UV záﬁení. Nabízíme
jak v pistolové, tak trubiãkové variantû v zimním i letním provedení. Pistolová
disponuje NÍZKOEXPANZNÍMI parametry. Vhodná pro pouÏití i v kompozitních
tepelnû izolaãních systémech zateplení budov ETICS Ceresit.

Velikost balení (p.j.):
750 ml
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p.j. / karton:
12 x 750 ml

Nelepivost povrchu: ..... po cca 15 min.
MoÏnost ﬁezání: ............. po cca 60 min.
Úplné vytvrzení: ........... po 12 - 24 hod.
Vydatnost:................................... aÏ 45 l

Průmyslové podlahové systémy Základní nátěry - penetrace

Ceresit CF 87- Epoxidový základní nátěr
DvousloÏkov˘, epoxidov˘, 100% stál˘, transparentní základní nátûr urãen˘ pro
penetraci cementov˘ch a minerálních podkladÛ pﬁed pouÏitím polyuretanov˘ch
nebo epoxidov˘ch nátûrÛ a vyrovnávacích hmot, jako jsou napﬁ. Ceresit CF 91,
CF 92, CF 94, CF 95, CF 96, CF 97 nebo CF 98. VyplÀuje póry a praskliny
v betonu, a vytváﬁí tak ochrannou vrstvu proti vodû a vlhkosti. Zv˘‰ení
pﬁilnavosti dosáhnete posypáním poslední vrstvy nátûru kﬁemiãit˘m pískem.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva: ................................transparentní
Spotﬁeba:
.............cca 150-300 g / m2, v závislosti
na nasákavosti podkladu

p.j. / paleta:
Velikost balení (p.j.):
základní roztok / SloÏka A:
55 x 10 kg
10 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
120 x 4,8 kg
4,8 kg

Ceresit CF 90 - Elastický polyuretanový základní nátěr
Elastick˘ základní nátûr Ceresit CF 90 je urãen˘ k utûsnûní spár a pórÛ na podlahách
z gumy, vytváﬁí ideální podklad pro polyuretanové vyrovnávací nátûry, jako je
napﬁ. elastická samonivelaãní polyuretanová hmota pro sportovní povrchy
Ceresit CF 93. Je vhodn˘ zejména pro pouÏití na podlahách ve víceúãelov˘ch
sportovních halách urãen˘ch napﬁ. pro basketbal, házenou apod. Neobsahuje
rozpou‰tûdla. CF 90 je odoln˘ vÛãi odûru a stárnutí. Vhodn˘ pro interiér i exteriér.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:..............................................‰edá
Spotﬁeba: ...............................................
...........cca 0,4 – 0,6 kg / m2, v závislosti
na rovnosti a nasákavosti podkladu

p.j. / paleta:
Velikost balení (p.j.):
základní roztok / SloÏka A:
15 kg
55 x 15 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
3 kg
180 x 3 kg

Průmyslové podlahové systémy Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty
Ceresit CF 91 - Samonivelační polyuretanová hmota
Samonivelaãní hmota Ceresit CF 91 je urãena pro pouÏití na prÛmyslov˘ch
podlahách, jako jsou napﬁíklad: vzorkovny, restaurace, kanceláﬁské prostory,
nákupní centra, v˘robní haly, prÛmyslové budovy, sklady apod. Hmota CF 91
neobsahuje rozpou‰tûdla. Vytváﬁí podlahy s protiskluzn˘m povrchem odolné
vÛãi odûru. Vhodná pro interiér i exteriér. Jako vrchní nátûr pouÏijte v interiéru
Ceresit CF 95 a v exteriéru Ceresit CF 96.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba: ................................................
.....................cca 1,38 kg / mm tl. vrstvy
(doporuãená tlou‰Èka vrstvy je 2 mm)

Velikost balení (p.j.):
p.j. / paleta:
základní roztok / SloÏka A:
16 kg
55 x 16 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
4 kg
192 x 4 kg

Ceresit CF 92 - Samonivelační polyuretanová hmota
Samonivelaãní hmota Ceresit CF 92 je urãena pro pouÏití na prÛmyslov˘ch
podlahách, jako jsou napﬁíklad: vzorkovny, restaurace, kanceláﬁské prostory,
nákupní centra, v˘robní haly, prÛmyslové budovy, sklady apod. Neobsahuje
rozpou‰tûdla. Vytváﬁí podlahy s protiskluzn˘m povrchem odolné vÛãi odûru.
Vhodná pro interiér i exteriér. Jako vrchní nátûr pouÏijte v interiéru Ceresit CF
95 a v exteriéru Ceresit CR 96.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba: ................................................
.....................cca 1,57 kg / mm tl. vrstvy
(doporuãená tlou‰Èka vrstvy je 2 mm)

Velikost balení (p.j.):
p.j. / paleta:
základní roztok / SloÏka A:
16 kg
55 x 16 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
4 kg
192 x 4 kg
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Průmyslové podlahové systémy Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Ceresit CF 93 - Elastická samonivelační polyuretanová hmota
Samonivelaãní hmota Ceresit CF 93 je urãena pro vytváﬁení podlah ve
víceúãelov˘ch sportovních halách (napﬁ. pro basketbal, házenou, volejbal
apod.). Nejãastûji je pouÏívána na gumov˘ch materiálech utûsnûn˘ch elastick˘m
základním nátûrem Ceresit CF 90. Vynikající vyrovnávací schopnost samonivelaãní
hmoty Ceresit CF 93 zaji‰Èuje vytvoﬁení ideálnû hladk˘ch povrchÛ. Hmota je
odolná proti hydrol˘ze a vût‰inû chemick˘ch látek. Neobsahuje rozpou‰tûdla
a svou vysokou elasticitou pﬁedãí CF 93 povrchy z gumy. Vhodná pro interiér
i exteriér.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba:
.......................cca 1,4 kg / mm tl. vrstvy
(doporuãená tl. vrstvy je 2 mm)

p.j. / paleta:
Velikost balení (p.j.):
základní roztok / SloÏka A:
16 kg
55 x 16 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
4 kg
192 x 4 kg

Ceresit CF 94 - Epoxidová samonivelační hmota
Epoxidová samonivelaãní hmota Ceresit CF 94 je urãena pro pouÏití na
prÛmyslov˘ch podlahách v prostorech, jako jsou napﬁíklad: vzorkovny,
restaurace, kanceláﬁské prostory, nákupní centra, v˘robní haly, prÛmyslové budovy,
sklady apod. CF 94 dobﬁe pﬁilne k podkladu opatﬁenému vhodn˘m základním
nátûrem (napﬁ. Ceresit CF 87). Je odolná vÛãi chemickému zatíÏení a má
velmi vysokou pevnost v tlaku. Hmota Ceresit CF 94 je souãástí systémov˘ch
ﬁe‰ení pro podlahy, neobsahuje rozpou‰tûdla a mÛÏe b˘t pouÏita v interiéru
i exteriéru.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba (vã. kﬁemiãitého písku):
.....................cca 1,85 kg / mm tl. vrstvy
(doporuãená tl. vrstvy je 2 mm)

p.j. / paleta:
Velikost balení (p.j.):
základní roztok / SloÏka A:
10 kg
55 x 10 kg
tvrdidlo / SloÏka B:
2,5 kg
180 x 2,5 kg

Ceresit CF 98 - Epoxidová samonivelační vyrovnávací hmota
DvousloÏková epoxidová samonivelaãní vyrovnávací hmota Ceresit CF 98 je
urãena pro pouÏití na prÛmyslov˘ch podlahách v prostorech, jako jsou napﬁíklad:
vzorkovny, restaurace, kanceláﬁské prostory, nákupní centra, v˘robní haly,
vozové parky, prÛmyslové budovy, sklady, nemocnice apod. CF 98 dobﬁe
pﬁilne k podkladu opatﬁenému vhodn˘m základním nátûrem (napﬁ. Ceresit CF
87). Je odolná vÛãi chemickému zatíÏení a má velmi vysokou pevnost v tlaku.
MÛÏe b˘t pouÏita v interiéru i exteriéru a ve stísnûn˘ch prostorech. Neobsahuje
rozpou‰tûdla. Ceresit CF 98 je souãástí systémov˘ch ﬁe‰ení pro podlahy.

Velikost balení (p.j.):
hlavní sloÏka:
12 kg
tvrdidlo:
3 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba (vã. kﬁemiãitého písku):
.....................cca 1,80 kg / mm tl. vrstvy
(doporuãená tl. vrstvy je 2 mm)

p.j. / paleta:
55 x 12 kg
180 x 3 kg

Ceresit CF 99 - Antistatická epoxidová samonivelační vyrovnávací hmota
DvousloÏková epoxidová samonivelaãní vyrovnávací hmota Ceresit CF 99 je
urãena pro pouÏití na prÛmyslov˘ch podlahách v‰ude tam, kde jsou poÏadovány
elektricky vodivé materiály: prostory pro v˘robu elektrick˘ch a elektronick˘ch
zaﬁízení, leti‰tní hangáry, haly pro v˘robu automobilÛ, lékaﬁské diagnostické
prostory a operaãní sály ve zdravotnick˘ch zaﬁízeních, malíﬁské ateliéry, stejnû
tak jako prÛmyslové budovy, sklady, veﬁejné prostory, v˘robní haly apod. CF
99 dobﬁe pﬁilne k podkladÛm opatﬁen˘m vhodn˘m základním nátûrem (napﬁ.
Ceresit CF 87). Je odolná vÛãi chemickému zatíÏení a má velmi vysokou
pevnost v tlaku. Z podkladu odvádí statick˘ elektrick˘ náboj. Urãena pro
interiér i exteriér. Neobsahuje rozpou‰tûdla. Ceresit CF 99 je souãástí systémov˘ch
ﬁe‰ení pro podlahy.
Velikost balení (p.j.):
hlavní sloÏka:
12 kg
tvrdidlo:
3 kg
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p.j. / paleta:
55 x 12 kg
180x 3 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
Spotﬁeba:.....cca 250 g/m2 pﬁi 2 nátûrech

Průmyslové podlahové systémy Vrchní nátěry

Ceresit CF 95 - PU vrchní nátěr pro silně zatížené průmyslové podlahy
DvousloÏkov˘ polyuretanov˘ vrchní nátûr urãen˘ pro silnû zatíÏené prÛmyslové
podlahy v interiéru. Vytváﬁí povrchy odolné vÛãi odûru s nízk˘m rizikem
uklouznutí. PouÏívá se pﬁeváÏnû jako dal‰í vrstva na polyuretanové nátûry
a samonivelaãní hmoty. Vhodn˘ zejména pro pouÏití v prÛmyslov˘ch budovách,
skladech, leti‰tních hangárech, v prostorech spojen˘ch s chemick˘m prÛmyslem
apod.

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
(MAT, POLOMAT, LESK)
Spotﬁeba:.....cca 250 g/m2 pﬁi 2 nátûrech

Velikost balení (p.j.):
hlavní sloÏka:
12 kg
tvrdidlo:
4,8 kg

p.j. / paleta:
55 x 12 kg
120 x 4,8 kg

Ceresit CF 96 - PU vrchní nátěr pro silně zatížené průmyslové podlahy
DvousloÏkov˘ polyuretanov˘ vrchní nátûr urãen˘ pro silnû zatíÏené prÛmyslové
podlahy. Díky vysoké odolnosti vÛãi UV záﬁení je doporuãován pro pouÏití
v exteriéru. Vytváﬁí povrchy odolné vÛãi odûru s nízk˘m rizikem uklouznutí.
PouÏívá se pﬁeváÏnû jako dal‰í vrstva na polyuretanové nátûry a samonivelaãní
hmoty. Vhodn˘ zejména pro pouÏití ve vozov˘ch parcích, v prÛmyslov˘ch budovách,
skladech, leti‰tních hangárech, ãistírnách vod nebo v prostorech spojen˘ch
s chemick˘m prÛmyslem apod.

Velikost balení (p.j.):
hlavní sloÏka:
12 kg
tvrdidlo:
3,6 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
(MAT, POLOMAT, LESK)
Spotﬁeba:.....cca 250 g/m2 pﬁi 2 nátûrech

p.j. / paleta:
55 x 12 kg
120 x 3,6 kg

Ceresit CF 97 - Polyuretanový vrchní nátěr na vodní bázi
DvousloÏkov˘ polyuretanov˘ vrchní nátûr na vodní bázi chrání po úplném vytvrzení
díky zv˘‰ené odolnosti podklad proti mechanickému po‰kození. Díky nízké viskozitû
se okamÏitû rozlévá a vyznaãuje se vysokou pﬁilnavostí k málo nasákav˘m
podkladÛm. Je odoln˘ proti UV záﬁení, povûtrnostním vlivÛm, v závislosti na
pouÏitém mnoÏství produktu vÛãi moﬁské a odpadní vodû. Dále odolává
minerálním solím, mazivÛm, palivÛm, vût‰inû zﬁedûn˘ch kyselin a louhÛ,
soln˘m roztokÛm apod. (pro více informací nahlédnûte do tabulky odolností,
popﬁ. je poskytneme na poÏádání). Dostupn˘ v základních RAL barevn˘ch odstínech
a transparentní barvû. Pro interiér i exteriér.

Velikost balení (p.j.):
4,8 kg

GISCODE D 1
EMICODE EC 1
Barva:....základní barevné odstíny RAL
(MAT, POLOMAT, LESK)
Spotﬁeba: ..............100-150 g/m2 v jedné
pracovní operaci

p.j. / paleta:
120 x 4,8 kg
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Průmyslové podlahové systémy

Těžký průmysl
Ceresit CF 96 / CF 97 PU vrchní nátěr
Ceresit CF 92 / CF 98
Samonivelační hmota
Ceresit CF 87
Epoxidový základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad

Garáže
Ceresit CF 95 / CF 96 / CF 97
PU vrchní nátěr
Ceresit CF 91 / CF 92 PU
samonivelační hmota
Ceresit CF 87
Epoxidový základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad

Sportovní podlahy
Ceresit CF 93 PU samonivelační hmota
Ceresit CF 90 PU základní nátěr
Ceresit CF 96 PU vrchní nátěr
Gumová podložka (6-14 mm)
Thomsit R 710 PU lepidlo
Ceresit CF 87
Epoxidový
základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad
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Průmyslové podlahové systémy

Epoxidový systém
Ceresit CF 94 / CF 98
Epoxidová samonivelační hmota
Ceresit CF 87
Epoxidový základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad

Dekorativní podlahy se vsypem
Ceresit CF 97 Transparentní vrchní nátěr
Ceresit CF 91 / CF 92 / CF 94 / CF 98
Samonivelační hmota + vsypy
Ceresit CF 87
Epoxidový základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad

Samonivelační hmota jako ﬁnální
podlaha
Ceresit CF 97 PU vrchní nátěr
Thomsit DX Samonivelační
cementová hmota
Ceresit CF 87
Epoxidový základní nátěr

Cementový nebo anhydritový podklad
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Thomsit PP 110 Basic Colour Přehled barevných odstínů

K DOSTÁNÍ V 7 BARVÁCH VČ. TRANSPARENTNÍ:
OŘECH
BÍLÁ
SVĚTLE HNĚDÁ
COGNAC

SVĚTLE ŠEDÁ

* Thomsit PP 110 v provedení sv. šedá a bílá není vhodný pod Thomsit PP 70 a 90!

STUPEŇ LESKU U THOMSIT LAKŮ
Název produktu
Thomsit PP 45 - polomat
Thomsit PP 56 - polomat
Thomsit PP 56 - mat
Thomsit PP 61 - polomat
Thomsit PP 66 - mat
Thomsit PP 70 - polomat
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Testováno na skleněné desce s příslušným
lakem pod úhlem dopadu světla 60 °
Multi Protect
Rapid Protect
Rapid Protect
Extrem Protect
Extrem Protect Natural
Uni Protect

41 - 48
40 - 44
16 - 21
35 - 43
15 - 20
20 - 28

WENGE
(TM. HNĚDÁ)

Tabulky použití
výrobků Thomsit

Rady a doporučení

Tabulky použití Příprava podkladu základními nátěry
Podklad

SE 93
Příprava podkladu

vysátím

Doporučené
výrobky Thomsit

Cementový
potěr
zametením
vysátím

Anhydritový
potěr
broušením
zametením
vysátím

Beton
zametením
vysátím

Litý a vakuovaný
beton
pískováním nebo
frézováním,
vysátím

Litý
Válcovaný asfaltový Magnezitový
asfaltový potěr
jemný beton
potěr
vysátím
vysátím
pískováním nebo
frézováním,
vysátím

Dřevěné
palubky
broušením
vysátím
(TF 300)

Základní nátěr - Penetrace
R 777
disperzní základní nátěr











R 766
univerzální základní nátěr













R 755
epoxidový základní nátěr
























R 756
epoxidový základní nátěr







R 740 - speciální polyuretanový
rychleschnoucí základní nátěr













R 790
plnicí disperzni penetrace

























R 726
blesková pryskyřice











R 727
litá pryskyřice











Makroflex PA 124
PU tmel















Makroflex FT 101































DA
vyrovnávací hmota 1 - 10 mm
DD - podlahová vyrovnávací hmota
0,5 - 5 mm, normální zatížení






















do 5 mm



DH MAXI - podlahová vyrovnávací hmota
3 - 30 mm












do 5 mm



DX - podlahová vyrovnávací hmota
0,5 - 10 mm, normální zatížení












do 5 mm



XXL - podlahová vyrovnávací hmota
0,5 - 20 mm, normální zatížení















XXL XPRESS - bezprašná podlahová
vyrovnávací hmota, 0,5 - 20 mm












do 5 mm



AS1Rapid - anhydritová podlahová vyrovnávací hmota 1 - 20 mm, normální zatížení

















AS 2 - anhydritová podlahová vyrovnávací
hmota 3 - 30 mm, normální zatížení



















FA 97
vyrovnávací hmota 3 - 15 mm s vláknem












do 5 mm





SL 85 - vyrovnávací hmota 0,5 - 50 mm,
zvýšené zatížení












do 5 mm





CN 87
vyrovnávací hmota, 10 - 80 mm












do 5 mm











¨

Ceresit CT 19
kontaktní penetrace SuperGrip















Oprava trhlin a spár





Vyplňování, přistěrkování
RS 88
renovační vyrovnávací hmota 1 - 100 mm

Plošné stěrkování

SE 93
rychlý podlahový potěr 20 - 80 mm



DG
anhydritová vyrovnávací hmota, 3 - 30 mm















DS 40
univerzální samorozlevný potěr, 3 - 40 mm



























FF 69
Flex-Finish do 1 mm, normální zatížení
S 810 - polyuretanová vyrovnávací hmota
samonivelační, zvýšené zatížení

 doporučujeme
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 alternativní použití

produkty s nízkým obsahem emisí, EMICODE EC 1







- penetracemi, samonivelačními, vyrovnávacími a stěrkovými hmotami
V100-dřevotřísk. Sádrové suché Keram.dlažba teraco Epoxid., polyester.
Kovy
desky
potěry a panely a kamenná podlaha pryskyřičné vrstvy
vysátím
vysátím
broušením nebo
pískováním nebo odmaštěním
(TF 300)
pískováním
frézováním
broušením
vysátím
vysátím
vysátím























Izolační
vhodný
podložky pod parkety

Poměr míchání
cementových stěrkových hmot
konzistence
voda
1/25 kg
suché směsi

Spotřeba
(přibližné hodnoty)
g/m2
kg/m2/mm
tloušťky vrstvy

GISCODE



100 - 300

D1





30 - 150

D1





250 - 600

RE 1



100 - 200



30 - 120

RE 1
RE 3















200 - 800







100 - 300



dle potřeby

RE 1



dle potřeby

RE 1























































dle potřeby
dle potřeby






stabilní
pro nastěrkování

5,5
6 - 6,5

samonivelační

6 - 6,5

ozubení R2

1,5

1,5

ZP 1







samonivelační

6

ozubení R2

1,5







samonivelační

5 - 5,5

ozubení R2

1,75









samonivelační

6,5

ozubení R2

1,5

ZP 1









samonivelační

6,5

ozubení R2

1,5

ZP 1









samonivelační

6,5 - 7

ozubení R2

1,5

ZP 1









samonivelační

5 - 5,5

ozubení R2

1,5

CP 1











samonivelační

5 - 5,5

ozubení R2

1,5

CP 1











samonivelační

6

ozubení R2

1,5

ZP 1











plastická
samonivelační

4
6

ozubení R2

1,5

ZP 1









těstovitá

6

ozubení R2

1,5

ZP 1



těstovitá





ZP 1







samonivelační

5 - 5,5

ozubení R2

1,5







samonivelační

4,5 - 5

ozubení R2

1,7

těstovitá

odpadá

samonivelační

odpadá












ZP 1

ozubení R1

ZP 1

1,3

D1

1,3

RU 1
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Tabulky použití
Krytiny

Textilní podlahové krytiny
Vpichované

Elastické podlahové krytiny

Všívané s rubem

normální nepoddajné latexovaným textilním

pěnovým
latex.

Tkané

pěnovým
PUR

Kobercové
čtverce

těžká
povrch.
vrstva
PVC

Přírodní
tkaniny
kokos/
Sisal

PVC krytiny

polyolefinové Linoleum
krytiny

latexované homogenní
PVC
PVC
heterogenní na jutě/ na pěnovém
vinyl. desky polyesteru
PVC

krytiny
CV

Doporučené výrobky Thomsit

Disperzní lepidla
T 440 disperzní lepidlo na koberce



T 410 Aquatack disperzní lepidlo
na koberce



UK 200 univerzální disperzní lepidlo



UK 400 univerzální disperzní lepidlo






































K 188 disperzní lepidlo na PVC/CV


K 188 S disperzní lepidlo na PVC/CV



















































K 188 E disperzní lepidlo extra







L 240 D disperzní lepidlo
na linoleum



TKL 300 Rychlé speciální lepidlo




K 150 lepidloé na kaučukové krytiny



Kontaktní lepidla
CHEMOPRÉN Na podlahy











































Lepidla z reakčních pryskyřic
R 710 polyuretanové lepidlo







Fixace


TK 199 univerzální fixace









T 425 Tackifier



T 435 snadno odstranitelná fixace



 doporučujeme
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 alternativní použití

 lepení možné, ale technicky náročné

produkty s nízkým obsahem emisí, EMICODE EC 1



Doporučené výrobky Thomsit pro lepení podlahových krytin
Ostatní
Kaučukové krytiny

Korek

hladká broušená
rubová strana

čípková
rubová
strana

pásy

dlaždice

dlaždice

rubová
vrstva
přírodní

Soklové,
profilové
lišty

Spotřeba g/m2 (přibližné hodnoty) zubové stěrky

Podlahová Izolační
krytina podložky
na stěnách
TF

A0

A1

A2



do tl.2,5mm do tl.2,5mm











B1

B2

B3

Váleček

350

450

650

D1



300

400

550

D1

250

350

450

D1

250

350

450

D1

400



330

360





300

330





280

300





A5






do tl.4mm

A4

rubová
vrstva
kašírovaná
PVC





A3

GISCODE



250





220

350

200
450



350

450





200

360





250

D1

D1
650
D1

350



300



300

D1

250

400

200

600

RU 1

100

D1

50 - 100

D1

50 - 150

*) Mimo korkových krytin s dřevěnou dýhovou podkladovou vrstvou (Wood-o-Cork). V tomto případě použijte Chemoprén Na podlahy nebo Univerzál.
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Tabulky použití Doporučené výrobky Thomsit
Krytiny

Textilní podlahové krytiny,
antistatické
nebo vodivé

Podlahové krytiny
z PVC, vodivé

Pásy

Čtverce





Podlahové krytiny
z linolea, vodivé

Kaučukové podlahové
krytiny s hladkou
broušenou zadní stranou,
vodivé
Pásy

Dlaždice

*
do tl. 2,5 mm

*
do tl. 2,5 mm

Kaučukové podlahové
krytiny s čípkovou
zadní stranou,
vodivé

Doporučené výrobky Thomsit

Vodivé nátěry
R 762 vodivý nátěr





Vodivá lepidla


T 412 vodivé lepidlo




K 112 PVC - lepidlo

*

R 712 polyuretanové lepidlo

*

Vodivá protiskluzná fixace


T 422 vodivý nátěr Trackifier

* nesmí se použít vodivý povrchový nátěr Thomsit R 762

Ozubení stěrek
Prosíme, informujte se o výrobcích v našich technických listech a seznamte se s bezpečnostními údaji na etiketách

S1

S2

hloubka mezery mezi zuby: 2,80 mm
šířka mezery mezi zuby: 1,80 mm
šířka hlavy zubu:
0,20 mm

hloubka mezery mezi zuby: 3,40 mm
šířka mezery mezi zuby: 4,20 mm
šířka hlavy zubu:
0,20 mm

A2

A3
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B1

B2

A0

A1

A4

hloubka mezery mezi zuby: 1,30 mm
šířka mezery mezi zuby: 1,40 mm
šířka hlavy zubu:
0,60 mm

hloubka mezery mezi zuby: 1,65 mm
šířka mezery mezi zuby: 1,80 mm
šířka hlavy zubu:
1,20 mm

hloubka mezery mezi zuby: 1,65 mm
šířka mezery mezi zuby: 1,50 mm
šířka hlavy zubu:
0,50 mm

B3

B5

B 11

hloubka mezery mezi zuby: 0,90 mm
šířka mezery mezi zuby: 1,00 mm
šířka hlavy zubu:
0,50 mm

hloubka mezery mezi zuby: 2,10 mm
šířka mezery mezi zuby: 2,30 mm
šířka hlavy zubu:
2,70 mm

hloubka mezery mezi zuby: 2,70 mm
šířka mezery mezi zuby: 2,90 mm
šířka hlavy zubu:
2,10 mm

hloubka mezery mezi zuby: 3,40 mm
šířka mezery mezi zuby: 3,60 mm
šířka hlavy zubu:
3,40 mm

hloubka mezery mezi zuby: 5,10 mm
šířka mezery mezi zuby: 5,60 mm
šířka hlavy zubu:
14,40 mm

hloubka mezery mezi zuby: 5,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,00 mm
šířka hlavy zubu:
8,00 mm

Spotřeba g/m2 (přibližné hodnoty) zubové stěrky

S1

S2

A2 / A3

B1

B2

B3

≤ 3 x 105

5

≤ 3 x 10

450

380

300 - 350

5

300 - 350

≤ 3 x 10

400

800

105 - 106

D1

EC 1

D1

EC 1

D1

EC 1

RU 1

EC 1

D1

EC 1

Váleček

100 - 150

≤ 3 x 105

EMICODE

Svodový odpor
(Ohm) podle
DIN 53276

GISCODE

- pro lepení elektrostaticky vodivých a antistatických podlahových krytin

100 - 150

nebo se spojte s naší technicko-poradenskou službou Thomsit.

B 15

hloubka mezery mezi zuby: 6,50 mm
šířka mezery mezi zuby: 5,50 mm
šířka hlavy zubu:
7,00 mm

B 17

hloubka mezery mezi zuby: 9,80 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,50 mm
šířka hlavy zubu:
4,00 mm

C1

hloubka mezery mezi zuby: 4,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 4,00 mm
šířka hlavy zubu:
4,00 mm

R1

hloubka mezery mezi zuby: 3,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 4,00 mm
šířka hlavy zubu:
1,50 mm

R2

hloubka mezery mezi zuby: 5,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 4,00 mm
šířka hlavy zubu:
2,00 mm

váleček

Podlahové
systémy pro
profesionály.
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Tabulky použití

VÝROBEK THOMSIT

THOMSIT PP 20
ZÁKLADNÍ LAKY

univerzální základní lak (pro laky na vodní bázi)

BALENÍ STUPEŇ LESKU

2,5 l
5l

ZATÍŽENÍ POVRCHU
normální/střední
obývací pokoje
ložnice

silné/velmi silné
školní prostory
kanceláře, vestibuly

extrémní
restaurace
veřejné prostory
sportovní haly

SPOTŘEBA
g/m2 *2

1 vrstva
cca 100-120g/m2 * 1

1 vrstva
cca 100-120g/m2 * 1

1 vrstva
cca 100-120g/m2 * 1

1 vrstva
cca 100-120g/m2 * 1

špachtlovací gel na vodní bázi

5 l b) mezišpachtlování 1 vrstva - cca 30 g/m2
a) základní vrstva 2 vrstvy - cca 40-50 g/m2

THOMSIT PP 26

5l

THOMSIT PP 21

CELKOVÁ

1 vrstva - cca 30 g/m2
1 vrstva - cca 30 g/m2
1 vrstva - cca 30 g/m2
2
2
2 vrstvy - cca 40-50 g/m 2 vrstvy - cca 40-50 g/m 2 vrstvy - cca 80-100 g/m2

cca 100-120g/m2 * 1

cca 100-120g/m2 * 1

cca 100-120g/m2 * 1

cca 100-120g/m2 * 1

2 vrstvy (evt. 3)
cca 260g/m2 (360g/m2)

앶

앶

cca 360g/m2

2 vrstvy
cca 250g/m2

min. 2 vrstvy
min. 250g/m2

3 vrstvy
cca 360g/m2

cca 360g/m2

4,5 l polomat
+0,225 l

2 vrstvy
cca 260g/m2

min. 2 vrstvy
cca 260g/m2

2-3 vrstvy
cca 280-360g/m2

cca 360g/m2

4,5 l ultramat
+0,225 l

2 vrstvy
cca 260g/m2

min. 2 vrstvy
cca 260g/m2

2-3 vrstvy
cca 280-360g/m2

cca 360g/m2

3 vrstvy
(včetně základní)

3 - 4 vrstvy
(včetně základní)

4 vrstvy
(včetně základní)

min. 270g/m2
max. 370g/m2

1l —

—

—

—

1 díl PP 71 ku
5-10 dílům laku

2,5 l mat

2 vrstvy
cca 40-80g/m2 v 1 vrstvě

2 vrstvy
2 vrstvy
cca 40-80g/m2 v 1 vrstvě cca 40-80g/m2 v 1 vrstvě

cca 80-150g/m2
podle savosti dřeva

2,5 l mat

2 vrstvy
2 vrstvy
2 vrstvy
cca 100-120g/m2 v 1 vrstvě cca 100-120g/m2 v 1 vrstvě cca 100-120g/m2 v 1 vrstvě

cca 150-220g/m2

VRCHNÍ LAKY
JEDNOSLOŽKOVÉ
NA VODNÍ BÁZI

THOMSIT PP 61

ROZPOUŘEDIDLA ŠTEDLOVÉ
LAKY

THOMSIT PP 45

2K PUR
VRCHNÍ LAKY
NA VODNÍ BÁZI

alkoholový základní lak (pro laky na vodní bázi)

vrchní lak na vodní bázi

THOMSIT PP 56
objektový vrchní lak na vodní bázi

2K-PUR vrchní lak na vodní bázi

THOMSIT PP 66
2K-PUR vrchní lak na vodní bázi

THOMSIT PP 70
uretan-alkydový (základní i vrchní) lak

THOMSIT PP 71

5 l polomat
10 l polomat
5 l polomat, mat
10 l polomat

5 l polomat
10 l polomat

ředidlo pro rozpouštědlový lak Thomsit PP 70

THOMSIT PP 90

OLEJE

ochranný parketový olej

THOMSIT PP 93
ochranný parketový olej

THOMSIT PP 95

0,5 l mat

BARVY
A PODBARVOVÁNÍ

ČISTIČE A POLIŠE

ošetřovací parketový olej

THOMSIT PP 80
univerzální čisticí a ošetřující prostředek

1 l pro matné
a polomatné povrchy

THOMSIT PP 88

1l —

1 vrstva
cca 15-25g/m2

1 vrstva
cca 15-25g/m

1 vrstva
cca 15-25g/m

cca 15-25ml/m2

1 vrstva

1 vrstva

1 vrstva

1 díl PP 80 ku
100-200 dílům vody

—

—

—

1 díl PP 88 ku
1- 5 dílům vody

základní čisticí prostředek

THOMSIT PP 100

1 l lesklé

barva k označování sport. hřišť (pro lak PP 70)

THOMSIT PP 110
barevný základ (podbarvování pod Thomsit laky na vodní
bázi, pod rozpozoušť. lak PP 70 a ochranný olej PP 90)

1l —

z 1 l cca 8-12 m2
dle savosti dřeva

 doporučené použití
 alternativní možné použití / doporučujeme zkušební provedení,
popřípadě konzultaci s námi
앶 nevhodné použití
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z 1 l cca 80-100 m
nebo 6-8m2 v 1 vrstvě
z 1 l cca 40-50 m
nebo 3-4m2 ve 2 vrst.

1 vrstva
1 vrstva
2 vrstvy
z 1 l cca 80-100 m lajn.čáry z 1 l cca 80-100 m lajn.čáry z 2 l cca 80-100 m lajn.čáry
(5cm), z 1 l 6-8m2 v 1 vrstvě (5cm), z 1 l 6-8m2 v 1 vrstvě (5cm), z 2 l 6-8m2 v 1 vrstvě
z 1 l cca 8-12 m2
dle savosti dřeva

z 1 l cca 8-12 m2
dle savosti dřeva

z 1 l cca 8-12 m2
dle savosti dřeva

*12 Možné použití vrchního laku jako základního laku. Spotřeba cca 100 g/m dle savosti dřeva.
*3 Celková spotřeba je závislá na savosti a provedení dřeva.
* Doporučujeme provést předem zkušební nátěr a posoudit jeho přilnavost
a změnu zabarvení dřeva.
*4 V případě jiných nebo problémových podlahových topných systémů
2

doporučujeme konzultaci s námi.

Tabulka použití laků a olejů na parkety Thomsit

DRUH PARKET / DŘEVĚNÝCH PODLAH
vlysy
a řemeny

mozaikové
parkety

vysokohranné
lamely
(průmyslové
parkety)

schody

Použití na vodní

Vhodné

Povrchové efekty

Doporučené

podlahové
vytápění * 4

pro tělocvičny
a sportovní haly

dub, buk, javor
(zvýrazňuje
kresbu dřeva)

nářadí

sanace starých
broušených
dřevěných podlah
a Fertigparkett

*3














ano

váleček na vodní lak,
štětec













앶

ne
(ideální pro světlá dřeva)

nerezová stěrka















ano (ztmavuje)

mohérový, velurový
váleček













앶

ne

váleček na vodní lak,
štětec















ne (ideální pro světlá
dřeva jako základ)

váleček na vodní lak,
štětec














dle DIN 18032

velmi mírné
(bez základního laku)

váleček na vodní lak,
štětec














dle DIN 18032

ano
(bez základního laku)

váleček na vodní lak,
štětec










*5




dle DIN 18032

ano,
ztmavuje

mohérový, velurový
váleček

—

—

—

—

—

—

—

—

mohérový, velurový
váleček, hadr















ano

mohér., velur. váleček, štětec, olej.
kartáč, nerez., gumová stěrka,
béžový a červený pad (nebo bílý)













앶

ano
(ztmavuje)

mohér., velur. váleček, štětec, olej.
kartáč, nerez., gumová stěrka,
béžový a červený pad (nebo bílý)















ano
(mírně ztmavuje)

olejová utěrka,
béžový a bílý pad














dle DIN 18032

ne

mop, hadr















—

mop, hadr

aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70

aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70

aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70

aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70

mohérový, velurový
váleček, štětec







zabarvení dřeva dle
jednotl. bar. odstínů

mohérový, velurový váleček,
bílý pad, netkaná textílie

aplikace na zákl. aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70 vrstvu laku PP 70





aplikace na zákl. aplikace na zákl.
vrstvu laku PP 70 vrstvu laku PP 70





*5 - Při sanaci dřevěných podlah lakovaných laky na vodní bázi zbrousit kompletně na dřevo.
- Při sanaci dřevěných podlah lakovaných Thomsitem PP 70 možno provést pouze mezibrus brusnou mřížkou o zrnitosti 100 - 120. Nešpachtlovat základní vrstvu u savých dřev.
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Tabulky použití Použití lepidel na parkety Thomsit

Druh parket

Metoda pokládání
P 500

P 600

P 618













 dub









P 625

P 675

P 685

P 640

JEDNOVRSTVÉ MASIVNÍ PARKETY BEZ ÚPRAVY
22 mm řemínkové parkety a vlysy
mozaikové parkety
vysokohranné lamelové parkety
10 mm masivní parkety do 250 x 50 mm
10 mm masivní parkety exotické dřevo
dřevěná dlažba RE
parketové palubky









 dub









JEDNOVRSTVÉ UPRAVENÉ PARKETY








malé formáty a mozaika
malé formáty exotické dřevo
formáty palubek od 1200 mm
DVOUVRSTVÉ UPRAVENÉ PARKETY



parketové vlysy do 600 mm
hotové parketové dílce od 600 mm
















































TŘÍVRSTVÉ UPRAVENÉ PARKETY


hotové parketové dílce tl. <13 mm, do 1200 mm
hotové parketové dílce tl. <13 mm, od 1200 mm
hotové parketové dílce tl. >13 mm, do 600 mm
hotové parketové dílce tl. >13 mm, od 600 mm






VÍCEVRSTVÉ NEUPRAVENÉ PARKETY



dvouvrstvé
intarzované
LAMINÁT

 doporučené použití

 alternativní použití

Tabulky použití Spotřeby lepidel na parkety Thomsit
Thomsit P500
lepidlo na parkety

Thomsit P 600
lepidlo na parkety
a dřevěnou dlažbu

Thomsit P 618
disperzní lepidlo
na parkety

Thomsit P 625
PUR lepidlo

Thomsit P 675

Thomsit P 685

Lepidlo

Druh parket

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Ozubená stěrka
spotřeba g/m 2

Mozaikové parkety

B3
800 - 1000

B3
800 - 1000

B3
700 - 1000

B3
800 - 1000

B3
750 - 900

B3
750 - 900

Parketové vlysy,
vysokohranné lamelové parkety,
10 mm masivní parkety,
hotové parketové dílce

B 11
1000 - 1300

B 11
1000 - 1300

B 11
900 - 1200

B 11
1000 - 1400
B 17
1200 - 1700

B 11
900 - 1200

B 11
900 - 1200

Dřevěná dlažba RE

B 11
1000 - 1300

B 11
900 - 1200

B 11
1000 - 1700

-

Laminát

-

-

B 11
1000 - 1300

B3

B5
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hloubka mezery mezi zuby: 3,40 mm
šířka mezery mezi zuby: 3,60 mm
šířka hlavy zubu:
3,40 mm
hloubka mezery mezi zuby: 5,10 mm
šířka mezery mezi zuby: 5,60 mm
šířka hlavy zubu:
14,40 mm

B 11

B 15

hloubka mezery mezi zuby: 5,00 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,00 mm
šířka hlavy zubu:
8,00 mm
hloubka mezery mezi zuby: 6,50 mm
šířka mezery mezi zuby: 5,50 mm
šířka hlavy zubu:
7,00 mm

B 17

hloubka mezery mezi zuby: 9,80 mm
šířka mezery mezi zuby: 6,50 mm
šířka hlavy zubu:
4,00 mm

Návod na použití
Naše doporučení pro přípravu podkladu a lepení podlahových krytin.
âerpadlem

Zubovou stûrkou
(v pﬁípadû lepidel)

Váleãkem

Speciální zubovou
stûrkou - raklí,
u samonivelaãních
stûrek

Stﬁíkáním

·pachtlí (v pﬁípadû
materiálÛ na
vyrovnání
a vyhlazení povrchu)

Otevﬁená doba je uvádûna za normálních klimatick˘ch podmínek (23 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu). V pracovních podmínkách mohou
b˘t tyto hodnoty znaãnû odli‰né.
Spotﬁeba ve velké míﬁe závisí na kvalitû podkladu a zpÛsobu naná‰ení. Uvedené hodnoty jsou proto pouze orientaãní. Pﬁi práci s v˘robkem berte
do úvahy i technick˘ popis v˘robku a údaje na obalu.

Dbát o pﬁimûﬁené
vûtrání

Dbát o bezpeãnost
osob

Dbát o bezpeãnost
osob a majetku

Dbát o bezpeãnost
budov a majetku

Vhodné na podlahové
vytápûní

Vhodné pod
koleãkové Ïidle

Kroãejová hluãnost

SníÏená pra‰nost

Naše doporučení pro aplikaci parketových tmelů, laků a olejů.
·tûtcem

Dbát o bezpeãnost
osob a majetku

Nerezovou ‰pachtlí

Stﬁíkáním

Váleãkem

Dbát o pﬁimûﬁené
vûtrání

GISCODE
CP 1
D1
RE 1
RE 2
RE 3
RU 1
S 1
ZP 1

Vyrovnávací hmoty na bázi síranu vápenatého
Bezrozpou‰tûdlové disperzní v˘robky
Epoxidové v˘robky, bez obsahu rozpou‰tûdel
Epoxidové v˘robky, s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel
Epoxidové v˘robky, s obsahem rozpou‰tûdel
Polyuretanové v˘robky, bez obsahu rozpou‰tûdel
Silnû rozpou‰tûdlové v˘robky bez obsahu methanu a aromátÛ
Cementové v˘robky, s obsahem chromatarmÛ

EMICODE
EC 1

Ekologické v˘robky s velmi nízk˘m obsahem emisí v nejvy‰‰í uÏitné kvalitû
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Specialista pro vaše podlahy
Technické poradenství:

Projektová podpora:

Mgr. David Mareček
tel: +420 739 325 748 pro oblast Čech
e-mail: david.marecek@henkel.com

Ing. Martin Kavalír
tel: +420 739 325 652
e-mail: martin.kavalir@henkel.com

Ing. Martin Kavalír
tel: +420 739 325 652 pro oblast Čech
e-mail: martin.kavalir@henkel.com

Objednávání výrobků Thomsit:

Ing. Karel Březina
tel: +420 739 325 741 pro oblast Moravy
e-mail: karel.brezina@henkel.com

Jaroslava Mašková
tel.: +420 220 101 630
fax: +420 220 101 407
gsm: +420 739 325 630
e-mail: jaroslava.maskova@henkel.com
www.thomsit.cz

Kontaktní adresa:
Henkel ČR, spol. s r. o.
podlahové systémy Thomsit
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: +420 220 101 101
IČO: 15889858 DIČ: CZ15889858
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www.thomsit.cz
info@thomsit.cz

Poznámky

Autorizovaný prodejce:

Stav k 1. 4. 2010

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407,
www.thomsit.cz, e-mail: info@thomsit.cz

