použitelné také jako základový nátěr

JSME NA BEZPEČNÉ STRANĚ
Pečetí EMICODE mohou být označeny pouze výrobky, které splňují přísné
parametry, ověřené při náročných zkouškách, a které mají „velmi nízké emise".
Viditelně umístěná pečeť EMICODE je značkou nejvyšší možné ochrany zdraví
lidí a šetrnosti výrobku k životnímu prostředí.

Výrobky pro pokládku a lepení textilních a elastických
podlahových krytin
Základové nátěry a přednátěry
Přednátěr Okatmos® EG 20

●
●

Přilnavá disperze Okamul HD 11
Základový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice Okapox GF

●

Jednosložkový, polyuretanový přednátěr Okamul PU-V schnell

●

Opravy podkladu
●

Víceúčelová pryskyřice Okapox GF-M*

Nivelování a vyrovnávání nerovností podkladu
Samonivelační hmoty
Rychleschnoucí stěrková hmota Servoplan S 111

●

Rychleschnoucí stěrková hmota vyztužená vlákny Servoplan S 444

●
●

Vyrovnávací hmota Servoplan P 200 Plus
Jemná stěrková hmota Servoplan FS 101

●

Univerzální stěrková hmota Servofix FG

●

Univerzální stěrková hmota Servofix USP

●

Univerzální stěrková hmota Servoalpha AF 1000

●

Stěrková hmota na bázi alfahydrátu vyztužená vlákny
Servoalpha FA 3000

●

Renovační silnovrstvá stěrková hmota s nízkou prašností
Servoplan DR 900

●

Tenkovrstvý potěr Servoplan D 800

●

Tvarově stálé hmoty
Reparační hmota Servoplan R300 S

●

Tvarově stálá, jemná vyhlazovací stěrková hmota ServoFine F 333

●

* použitelné také jako základový nátěr

Strana 1 ze 2

JSME NA BEZPEČNÉ STRANĚ
Pečetí EMICODE mohou být označeny pouze výrobky, které splňují přísné
parametry, ověřené při náročných zkouškách, a které mají „velmi nízké emise".
Viditelně umístěná pečeť EMICODE je značkou nejvyšší možné ochrany zdraví
lidí a šetrnosti výrobku k životnímu prostředí.

Výrobky pro pokládku a lepení textilních a elastických
podlahových krytin
Lepení krytiny
Víceúčelové lepidlo Okatmos® megaStar

●

Lepidlo na linoleum Okatmos® stár 600

●

Lepidlo na linoleum Okatmul L 14

●

Lepidlo pro lepení do vlhkého lože Okatmos® star 110

●

Rychleschnoucí jednostranné lepidlo Okatmos® star 100

●

Jednostranné lepidlo Okatmos® EE 19

●

Univerzální fixace Okatmos® EF 12

●

Lepící souprava pro designové podlahové krytiny Okatmos® 220

●

Disperzní kontaktní lepidlo Okamul K5

●
●

Dvousložkové polyuretanové lepidlo Okamul PU

●

Dvousložkové univerzální lepidlo Okamul D 3
Lepidlo pro lepení netkaných textilií Okatmos® EN 30

●

Lepidlo na koberce Okatmos® ET 6

●

Protiskluzné lepení Okatmos® ER 15

●

Vodivé lepení krytiny
Vodivé víceúčelové lepidlo Okatmos® megaStar-L

●

Vysoce vodivé víceúčelové lepidlo Okatmos® megaStar-HL

●

Vodivé lepidlo na koberce Okatmos® ET6-L

●

Speciální výrobky
Izolační desky Okaphone 4
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