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Hranipex - Váš partner v oblasti olepování

Jsme přední evropský výrobce a distributor
nábytkových hran, lepidel, čističů a dalších
souvisejících produktů. Naše široké produktové
portfolio doplňují dlouholeté systematicky
budované zkušenosti v oblasti olepování,
které společně s produkty dodáváme našim
zákazníkům. Již od roku 1993 stojíme na pevných
základech tvořených rodinným podnikem v srdci
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České republiky, na Vysočině, a za dobu své
existence jsme se úspěšně etablovali na většině
evropských trzích, zejména prostřednictvím
našich 11 poboček. Zakládáme si na kvalitě
našich produktů, prvotřídních službách, rychlosti,
spolehlivosti a osobním přístupu ke všem našim
zákazníkům, malým i velkým.
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Nabízíme kompletní servis
Na základě našich dlouholetých zkušeností a praxe v oboru
nabízíme odborné konzultace v oblasti olepování. Rádi vám
pomůžeme s výběrem správné hrany, volbou lepidla pro konkrétní
typ olepovacího stroje i s čištěním vašich pracovních nástrojů či
nábytkových dílců. Pracujeme na tom, aby se každé dobré práci
dostalo stejné podpory. Prémiový servis a kvalita je pro nás to
nejdůležitější.

Vyrábíme ABS hrany
na přání

Řežeme ABS hrany na míru

Roztáčíme už od 1 m

Vyrobíme vám atypický rozměr
i povrch pro ABS hrany v UNI barvě
přesně podle vašich představ.
Již od 100 m.

Snadno najdeme způsob, jak
připravit hranu v šířce, kterou
potřebujete. I když ji nemáme
standardně v nabídce.

Roztáčíme hrany i jumbo role již od
1 metru, vždy po metru. Koupíte si
proto přesně takové množství, jaké
potřebujete.
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Nanášíme Hot-Air vrstvu

Nanášíme lepidlo

Lakujeme

Na jakoukoliv ABS hranu umíme
nanést funkční vrstvu pro
olepování metodou Hot-Air. Vrstvu
probarvujeme do odstínu hrany,
čímž dosáhnete efektu nulové spáry.

Potřebujete hranu s již naneseným
lepidlem? Není problém. Na hrany
z Hranipex kolekce nanášíme lepidlo
během 2-4 dnů.

Jakoukoliv ABS hranu v UNI barvě
vám umíme připravit ve vámi
vybraném stupni lesku. Nanášíme
lak od 10° do 90° lesku.

Vše skladem!

Jsme vám po ruce

Zvládneme i lepidlo
či čistič na míru

Máme nejrozmanitější sklad
v Evropě. Neustále držíme téměř
všechen náš sortiment skladem
na 38 000 m2.

Poradíme vám s volbou vhodného
lepidla i čističe pro strojí či ruční
olepování, ale i mnohé další účely.
Pomůžeme vám s nastavením
vhodných podmínek
a s otestováním lepidla přímo
na vašem stroji.

Potřebujete chemii, která přesně
odpovídá vašim požadavkům? Díky
vlastnímu vývoji máme možnost vám
připravit lepidlo nebo čistič, které
splní vaše potřeby bez kompromisů.
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Hrany
Držíme pro vás skladem všechny běžné rozměry hran, které dokonale ladí
k deskám více jak 112 světových výrobců plošného materiálu. Pro další
rozměry nabízíme službu řezání ABS hrany na míru.

Druhy

ABS hrany
ABS je průmyslový kopolymer odolný proti mechanickému poškození, vlhkosti a nízkým
i vysokým teplotám. Snadno se opracovává, neobsahuje toxické látky a je recyklovatelný.

End-Grain
ABS hrany imitující příčný řez dřevem.

Vysoký lesk
ABS hrany lakované do vysokého lesku.

Extra mat
ABS hrany lakované do hlubokého matu.

Senosan akryl folie lesk/mat
ABS hrany s akrylovou fólií ve vysokém lesku či hlubokém matu.
100% shodné s plošným materiálem Senosan.

3D akryly
Akrylátové hrany, které vytvoří na hraně nábytku 3D efekt.

3D akryly s efektem skla
Akrylátové hrany, které imitují sklo.

ABS hrany s alu fólií
Hrany, kde je na nosný ABS plast nalepena hliníková fólie v různých barvách.

AdvantEdge® - Hot-Air hrany
ABS hrany s polymerní vrstvou na rubové straně, která umožňuje olepování na strojích
s Hot-Air agregátem. Vizuální efekt nulové spáry díky probarvení polymerní vrstvy do odstínu hrany.

8

Nábytkové hrany

Lamino hrany
Lamino hrany jsou vyrobeny z papíru, na který je natištěn dekor, následně je povrch přelakován.
Můžete je použít na méně exponované části nábytku. Jsou snadno aplikovatelné jak strojně, tak ručně.

Falz hrany
Lamino hrany impregnované pryskyřicí zajišťující jejich flexibilitu pro opláštění
tvarových profilů nebo polodrážek dveří. Zvládnou ohyb od rádiusu 3 mm.

Dýhové hrany
Dýhové hrany vyrobené z přírodní dýhy, která je napojená do nekonečného pásu a přebroušená na jednotnou
tloušťku. Pevnost hrany při jejím zpracování zajišťuje lepidlo nebo flís. Ideální pro výrobu nábytku z dýhovaných
desek.

Vrstvené dýhové hrany
Dýhové hrany vyrobené slepením více vrstev dýhy napojených do nekonečného pásu. Ideální na ohranění
stolových desek nebo jiných namáhaných částí nábytku, které chcete zvýraznit přírodním materiálem a zároveň
maximálně ochránit.

Dýhové falz hrany
Tenké dýhové hrany pro opláštění tvarových profilů nebo polodrážek dveří. Zvládnou ohyb od rádiusu 3 mm.

Lakovatelné ABS hrany
Bílé hladké ABS hrany opatřena na horní straně hrany dodatečnou vrstvou primeru pro dosažení adhezních
vlastností nutných k možnosti následného lakování.

Exwood hrany
Exwood hrany se používají jako podklad pro aplikaci laku. Jsou vyrobeny ze směsi polypropylenu a dřevní
hmoty.

Lamino hrany blindy
Nelakované lamino hrany s nižší gramáží pro uzavření nepohledových částí nábytku. Lze je též lakovat.

Společnost Hranipex je FSC® certifikována pod certifikačními kódy NC-COC-020951, NC-CW-020951
a licenčním kódem FSC-C123308.
Lamino hrany, dýhové hrany a vrstvené dýhové hrany jsme schopni nabízet jako FSC® certifikované.

Nábytkové hrany  
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Roztáčení kol

Typ hrany

Tloušťka hrany

Délka návinu

Minimální odběrové
množství

Šířka hrany

ABS hrany UNI

méně než 1 mm (0,45 - 0,8 mm)

200 m

1m

1 mm

150 m

1m

2 mm

100 m

1m

Dle nabídky u jednotlivých dekorů ve
skladové kolekci; pro atypické šířky nás
kontaktujte na telefonu 565 501 211,
nebo využijte kalkulačku na našem
e-shopu: www.hranipex.cz

méně než 1 mm (0,45 - 0,8 mm)

200 m

1m

1 mm

200 m

1m

2 mm

100 m

1m

ABS hrany vysoký lesk,
extra mat a Senosan

1 - 2 mm

150 / 200 m

1m

End-Grain

1 mm

200 m

1m

3D akryly

1 mm

150 m

1m

2 mm

50 m

1m

3D akryly s efektem skla

1 mm

150 m

1m

ABS hrany s Alu fólií

0,5 mm

200 m

1m

1 mm

200 m

1m

2 mm

100 m

1m

1 - 2 mm

100 m

1m

ABS hrany dřevodekory a ostatní

AdvantEdge Hot-Air hrany
®

Lakovatelné ABS hrany

Lamino hrany

Falz hrany

Dle nabídky u jednotlivých dekorů ve
skladové kolekci; pro atypické šířky nás
kontaktujte na telefonu 565 501 211,
nebo využijte kalkulačku na našem
e-shopu: www.hranipex.cz

0,8 mm

200 m

1m

1 mm

150 m

1m

2 mm

100 m

1m

0,33 mm

100 - 500 m

100 m

22 a 45 mm

1m

Hrana v šíři role

100 m

60 mm

1m

Hrana v šíři role
22 a 45 mm

0,33 mm

400 - 500 m

Lamino hrany blindy

0,33 mm

100 - 500 m

100 m

Dýhové hrany s lepidlem

0,6 mm

50 m

50 m

Dýhové hrany s flísem

0,6 mm

200 m

200 m

Dýhové hrany falz

0,38 mm

200 m

200 m

Vrstvené dýhové hrany

1 - 2 mm

50 m

50 m

4 mm

minimální odběrové množství vám rádi řekneme na telefonu 565 501 211

2 mm

50 m

Exwood hrany

Pro další informace o kompletních službách a jejich cenách
se obraťte na náš obchodní tým.
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50 m

Řezání

Typ hrany

Tloušťka hrany

Délka návinu
bez lepidla

Minimální odběrové
množství (při roztáčení)

Řezání z celé šíře role

ABS hrany UNI

méně než 0,8 mm

200 m

100 m

od 16 mm do 200 mm *

0,8 - 1 mm

150 m

150 m

od 12 mm do celé šíře role **

2 mm

100 m

100 m

méně než 0,8 mm

200 m

100 m

od 16 mm do 200 mm *

0,8 - 1 mm

200 m

200 m

od 12 mm do celé šíře role **

2 mm

100 m

100 m

ABS hrany vysoký lesk,
extra mat a Senosan

1 - 2 mm

150 / 200 m

150 / 200 m

od 12 mm do celé šíře role **

End-Grain

1 mm

200 m

200 m

od 12 mm do celé šíře role **

3D akryly

1 - 2 mm

75 m

75 m

2 mm

50 m

50 m

3D akryly s efektem skla

1 mm

150 m

150 m

ABS hrany s Alu fólií

0,5 mm

200 m

200 m

od 16 mm do celé šíře role **

1 mm

200 m

200 m

od 12 mm do celé šíře role **

2 mm

100 m

100 m

UNI

1 mm

150 m

150 m

**

Dřevodekory a ostatní

1 mm

200 m

200 m

**

UNI + Dřevodekory

2 mm

100 m

100 m

**

0,8 mm

200 m

200 m

od 12 mm do celé šíře role **

1 mm

150 m

150 m

2 mm

100 m

100 m

100 - 500 m

100 m

ABS hrany dřevodekory a ostatní

AdvantEdge® Hot-Air hrany

Lakovateľné ABS hrany

Lamino hrany

od 16 mm do 200 mm *
Falz hrany

400 - 500 m

100 m
od 16 mm do 200 mm *

Lamino hrany blindy

100 - 500 m

100 m

* Řeže se z celé šíře role - obdržíte více návinů dle požadavné šířky hrany
** Pouze násobky minimálního odběrového množství

Pokud nenajdte vámi požadovaný rozměr či barvu hrany v naší kolekci, rádi vám vyrobíme hranu v UNI barvě na míru.
Obraťte se na nás, na telefonu 565 501 211 vám poskytneme detaily a provedeme kalkulaci ceny.

Nábytkové hrany  
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Výroba atypického rozměru
a povrchu ABS hrany v UNI barvě

· Do 10 pracovních dnů pro vás vyrobíme jakýkoliv z více než 30 atypických rozměrů hran v povrchové úpravě, kterou si vyberete.
Již od 100 m délky. Pro bližší informace, termíny kalkulaci se na nás obraťte na telefonu 565 501 211.

Nanášení lepidla

Typ hrany

Tloušťka hrany

Minimální odběrové
množství

Šířka hrany - nános lepidla
na objednávku v šíři

ABS hrany UNI

méně než 0,8 mm

50 m (celá kola)

16 - 160 mm (hrana do šíře 200 mm)

0,8 - 1 mm

10 m

12 - 160 mm

2 mm

10 m

méně než 0,8 mm

50 m (celá kola)

16 - 160 mm (hrana do šíře 200 mm)

0,8 - 1 mm

10 m

12 - 160 mm

2 mm

10 m

ABS hrany vysoký lesk,
extra mat a Senosan

1 - 2 mm

1m

16 - 160 mm

End-Grain

1 mm

1m

16 - 160 mm

Akryl 3D hrany

1 - 2 mm

1m

16 - 160 mm

1 mm

1m

16 - 160 mm

0,5 mm

1m

16 - 160 mm

1m

12 - 160 mm

50 m

22 a 45 mm

100 m

16 - 160 mm

100 m

60 mm

100 m

16 - 160 mm

50 m

22 a 45 mm

100 m

16 - 160 mm

ABS hrany dřevodekory a ostatní

2 mm
Akryl 3D hrany s efektom skla
ABS hrany s alu fóliou

1 mm
2 mm
Lakovateľné ABS hrany

1 mm
2 mm

Lamino hrany

Falz hrany

Lamino hrany blindy
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Nanášení funkční
vrstvy

Typ hrany

Tloušťka hrany

Délka návinu

Minimální odběrové
množství

Šířka hrany

Barva nánosu funkční
vrstvy

ABS hrany UNI

méně než 0,8 mm

200 m

1 celé kolo

12 mm - 65 mm

0,8 - 1 mm

150 m

2 mm

100 m

transparent
natur
bílá
černá

méně než 0,8 mm

200 m

1 celé kolo

12 mm - 65 mm

0,8 - 1 mm

200 m

2 mm

100 m

transparent
natur
bílá
černá

Typ hrany

Tloušťka hrany

Lakování

Délka návinu

Minimální odběrové
množství

Šířka hrany

ABS hrany UNI

0,45 mm

10 - 50° lesku

200

600 m2 (kalander)

16 mm - do šíře bloku
po 1 mm

0,6 mm

10 - 50° lesku

200

100 m (extruze)

min. 14 mm, max. 36 mm
(další možné rozměry v tomto
rozmezí na dotaz)

0,7 mm

10 - 50° lesku

200

100 m (extruze)

min. 14 mm, max. 44 mm
(další možné rozměry v tomto
rozmezí na dotaz)

0,8 mm

10 - 50° lesku

200

100 m (extruze)

min. 19 mm, max. 45 mm
(další možné rozměry v tomto
rozmezí na dotaz)

1 mm

do 90° lesku

150

100 m (extruze)

min. 13 mm, max. 54 mm
(další možné rozměry v tomto
rozmezí na dotaz)

2 mm

do 90° lesku

100

100 m (extruze)

min. 12 mm, max. 65 mm
(další možné rozměry v tomto
rozmezí na dotaz)

ABS hrany dřevodekory
a ostatní

Nanášení funkční
vrstvy

Informace o balení, skladování, zpracování a tolerancích pro naše hrany najdete na www.hranipex.cz
Pro další informace o kompletních službách a jejich cenách se obraťte na náš obchodní tým.

Nábytkové hrany  
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Vzorníky

Řetízkový vzorník ABS hran
s praktickou krabičkou

Řetízkový vzorník lesklých ABS hran

Řetízkový vzorník hran Senoplast

Cena: 1 350 Kč bez DPH

Cena: 100 Kč bez DPH

Cena: 40 Kč bez DPH

Řetízkový vzorník designových hran

Řetízkový vzorník ABS hran
End-Grain

Řetízkový vzorník matných ABS hran

Cena: 150 Kč bez DPH

Cena: 25 Kč bez DPH

Cena: 100 Kč bez DPH

· Obsahuje více než 1.400 různých dekorů.
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Řetízkový vzorník
AdvantEdge® Hot-Air

Řetízkový vzorník lamino hran

Řetízkový vzorník lamino hran falz

Cena: 100 Kč bez DPH

Cena: 90 Kč bez DPH

Cena: 190 Kč bez DPH

Řetízkový vzorník dýhových hran
v tloušťce 0,6; 1 a 2 mm

Cena: 150 Kč bez DPH

Nábytkové hrany   Vzorníky
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Lepidla
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Tavná lepidla EVA

30

Tavná lepidla PUR

35

Disperzní a plošná lepidla

40

Kontaktní lepidla

43

Tuplovací pásky

45

Montážní a konstrukční lepidla

Lepidla
Poradíme vám, které lepidlo použít ve vašem olepovacím stroji, ale také
kterým lepidlem spojit nábytkové dílce a které nezapomenout, když jedete
na montáž. Tak aby práce šla rychle a s jistotou.

Druhy lepidel

Tavná lepidla
Pro různé způsoby olepování nábytkových hran.

Disperzní a plošná lepidla
Pro lepení masivu, dýhy, HPL, nebo například kolíčků.

Kontaktní lepidla
Pro rychlé lepení mnoha druhů materiálů, včetně nenasákavých.

Tuplovací pásky
Oboustranné pásky pro rychlé a čisté tuplování desek a další
montážní práce.

Montážní a konstrukční lepidla
Pro pohotové lepení, tmelení a montážní práce.
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Lepidla

Tavná lepidla EVA
Hranitherm granule

Hranitherm granule:
transparentní (neplněná) lepidla

600.30 transparentní
600.31 bílé
600.39 černé

603.00 transparentní
603.01 bílé

608.30 transparentní
608.31 bílé

Balení

5; 20 kg

5; 20 kg

5; 20 kg

Báze

EVA neplněné

EVA neplněné

EVA neplněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

110 °C

110 °C

92 - 102 °C

Teplota zpracování

180 - 200 °C

180 - 200 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

12 - 30 m/min

8 - 30 m/min

4 - 8 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 70.000 mPa·s

cca 70.000 mPa·s

cca 60.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

•••

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla EVA
Hranitherm granule

Hranitherm granule:
mírně plněná lepidla

600.70 natur
600.71 bílé
600.79 černé

628.10 natur

Balení

5; 25 kg

20 kg

Báze

EVA plněné

EVA plněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

100 °C

110 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

10 - 60 m/min

18 - 30 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 60.000 mPa·s

140.000 - 170.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

Softforming

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

Ruční tvarové olepování

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
20
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•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla EVA
Hranitherm granule

Hranitherm granule:
plněná lepidla

600.10 natur

600.11 bílé
600.18 hnědé
600.19 černé

600.64 natur

Balení

5; 25 kg

5; 25 kg

5; 25 kg

Báze

EVA plněné

EVA plněné

EVA plněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

95 °C

95 °C

100 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

10 - 30 m/min

10 - 30 m/min

10 - 50 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 65.000 mPa·s

cca 80.000 mPa·s

cca 65.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

✕

✕

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

✕

✕

✕

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla EVA
Hranitherm granule

Hranitherm granule:
plněná lepidla

608.80 světle béžové

617.00 natur
617.01 bílé

Balení

5; 25 kg

5; 25 kg

Báze

EVA plněné

EVA plněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

95 °C

96 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

4 - 8 m/min

10 - 50 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 50.000 mPa·s

cca 65.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

Softforming

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

Ruční tvarové olepování

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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Lepidla  Tavná lepidla

•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla EVA
Hranitherm granule

Hranitherm granule:
lepidla s nižší tavnou teplotou

600.20 natur
600.21 bílé

605.20 natur
605.21 bílé

Balení

5; 25 kg

5; 25 kg

Báze

EVA plněné

EVA plněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

85 °C

80 °C

Teplota zpracování

160 - 180 °C

140 - 160 °C

Rychlost posuvu

8 - 15 m/min

4 - 15 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 10.000 mPa·s

10.000 - 14.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

Softforming

•••

•••

CNC tvarové olepování

✕

✕

Ruční tvarové olepování

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla EVA
Jowat granule

Jowat granule:
transparentní (neplněná) lepidla

280.10 transparentní
280.11 bílé

280.30 transparentní
280.31 bílé

280.58 transparentní

Balení

5; 25 kg

5; 25 kg

25 kg

Báze

EVA neplněné

EVA neplněné

EVA neplněné

Oblast měknutí podle Koflera

100 °C

90 °C

90 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

180 - 200 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

8 - 40 m/min

8 - 40 m/min

15 - 40 m/min

Viskozita při 200 °C

150.000 mPa·s

50.000 mPa·s

85.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

•••

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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Lepidla  Tavná lepidla

•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla EVA
Jowat granule

Jowat granule:
mírně plněná a plněná lepidla

280.50 natur
280.51 bílé

284.00 natur

Balení

5; 25 kg

25 kg

Báze

EVA mírně plněné

EVA plněné

Oblast měknutí podle Koflera

95 °C

90 °C

Teplota zpracování

180 - 200 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

12 - 40 m/min

12 - 40 m/min

Viskozita při 200 °C

75.000 mPa·s

115.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

✕

Softforming

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

✕

Ruční tvarové olepování

•••

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla EVA
Jowat granule

Jowat granule:
lepidla s nižší tavnou teplotou

Jowatherm

282.20 natur

282.40 transparentní

Balení

5; 25 kg

5; 25 kg

Báze

EVA plněné

EVA neplněné

Oblast měknutí podle Koflera

75 °C

85 °C

Teplota zpracování

120 - 150 °C

120 - 150 °C

Rychlost posuvu

5 - 20 m/min

5 - 20 m/min

Viskozita při 200 °C

30.000 mPa·s

25.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

Softforming

•••

•••

CNC tvarové olepování

✕

✕

Ruční tvarové olepování

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla EVA
Hranitherm patrony

Hranitherm patrony

1000.30 transparentní
1000.31 bílé

1000.70 natur
1000.71 bílé

600.00 natur
600.01 bílé

Balení

1 patrona;
box 6 kg (72 patron)

1 patrona;
box 7,2 kg (72 patron)

1 patrona;
box 8 kg (24 patron)

Báze

EVA neplněné

EVA mírně plněné

EVA plněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

110 °C

100 °C

95 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

2 - 5 m/min

2 - 5 m/min

10 - 40 m/min

Viskozita při 200 °C

70.000 mPa·s

60.000 mPa·s

65.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

✕

✕

✕

Softforming

✕

✕

✕

CNC tvarové olepování

✕

✕

✕

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

•••

Festool patronová zařízení

•••

•••

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla EVA
Hranitherm patrony

Hranitherm patrony

600.70 natur
600.71 bílé

603.00 transparentní
603.01 bílé

Balení

1 patrona;
box 7,2 kg (24 patron)

1 patrona;
box 6 kg (24 patron)

Báze

EVA mírně plněné

EVA neplněné

Oblast měknutí metodou „kroužek a kulička“

100 °C

110 °C

Teplota zpracování

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Rychlost posuvu

14 - 35 m/min

8 - 30 m/min

Viskozita při 200 °C

cca 60.000 mPa·s

70.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

Softforming

✕

✕

CNC tvarové olepování

✕

✕

Ruční tvarové olepování

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

•••

•••

Festool patronová zařízení

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla EVA
Jowat patrony

Jowat patrony

286.30 transparentní

286.60 natur
286.61 bílé
286.62 hnědé
286.63 černé

Balení

1 patrona;
box 11,8 kg (48 patron)

1 patrona;
box 15,4 kg (48 patron)

Báze

EVA neplněné

EVA plněné

Oblast měknutí podle Koflera

90 °C

80 °C

Teplota zpracování

180 - 200 °C

180 - 200 °C

Rychlost posuvu

10 - 40 m/min

10 - 40 m/min

Viskozita při 200 °C

50.000 mPa·s

65.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

✕

Softforming

✕

✕

CNC tvarové olepování

✕

✕

Ruční tvarové olepování

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

•••

•••

Festool patronová zařízení

✕

✕

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla PUR
Hranitherm mini-patrony

Hranitherm
mini-patrony

10.830 transparent

10.850 natur
10.851 bílé

10.860 transparent
10.861 bílé

Balení

1 kg

1 kg

1 kg

Báze

PUR

PUR

PUR

Oblast měknutí podle Koflera

✕

✕

✕

Teplota zpracování

135 - 150 °C

145 - 160 °C

145 - 160 °C

Rychlost posuvu

8 - 30 m/min

8 - 30 m/min

8 - 30 m/min

Viskozita při 140 °C

50.000 mPa·s

65.000 mPa·s

55.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

•••

•••

•••

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla PUR
Hranitherm patrony

Hranitherm patrony

830 transparent

850 natur
851 bílé

860 transparent
861 bílé

Balení

2 kg

2,5 kg

2 kg

Báze

PUR

PUR

PUR

Oblast měknutí podle Koflera

✕

✕

✕

Teplota zpracování

130 - 150 °C

140 - 160 °C

140 - 160 °C

Rychlost posuvu

8 - 30 m/min

8 - 30 m/min

8 - 30 m/min

Viskozita při 140 °C

50.000 mPa·s

65.000 mPa·s

55.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Hranitherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla
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Tavná lepidla PUR
Jowat granule

Jowat granule

607.40 natur
607.41 bílé

607.50 natur
607.51 bílé

608.00 transparentní
608.01 bílé

Balení

0,6 kg

0,6 kg

0,5 kg

Báze

PUR

PUR

PUR

Oblast měknutí podle Koflera

✕

✕

✕

Teplota zpracování

cca 140 °C

130 - 150 °C

110 - 130 °C

Rychlost posuvu

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

Viskozita při 140 °C

60.000 mPa·s

75.000 mPa·s

60.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Tavná lepidla PUR
Jowat patrony HOLZ-HER

Jowat patrony
HOLZ-HER

607.40 natur
607.41 bílé

607.50 natur
607.51 bílé

608.00 transparentní
608.01 bílé

Balení

320 g patrona

320 g patrona

260 g patrona

Báze

PUR

PUR

PUR

Oblast měknutí podle Koflera

✕

✕

✕

Teplota zpracování

cca 140 °C

130 - 150 °C

110 - 130 °C

Rychlost posuvu

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

Viskozita při 140 °C

60.000 mPa·s

75.000 mPa·s

42.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

✕

✕

✕

CNC tvarové olepování

✕

✕

✕

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

•••

•••

•••

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Tavná lepidla

33

Tavná lepidla PUR
Jowat patrony

Jowat patrony

607.40 natur
607.41 bílé

607.50 natur
607.51 bílé

608.00 transparentní
608.01 bílé

Balení

2,5 kg

2,5 kg

2 kg

Báze

PUR

PUR

PUR

Oblast měknutí podle Koflera

✕

✕

✕

Teplota zpracování

cca 140 °C

130 - 150 °C

110 - 130 °C

Rychlost posuvu

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

12 - 30 m/min

Viskozita při 140 °C

60.000 mPa·s

75.000 mPa·s

60.000 mPa·s

ABS, PVC a PP hrany primerované

•••

•••

•••

Dýhové hrany

•••

•••

•••

Lamino hrany

•••

•••

•••

Nákližky z masivního dřeva

•••

•••

•••

Softforming

•••

•••

•••

CNC tvarové olepování

•••

•••

•••

Ruční tvarové olepování

✕

✕

✕

HOLZ-HER patronová zařízení

✕

✕

✕

Jowatherm
Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Disperzní
a plošná lepidla

Disperzní lepidla
Hranipex

Hranicoll D3

Hranicoll D3E

Hranicoll D3 SMART

Balení

800 ml

5; 10; 30 kg; IBC 1050 kg

5; 10; 30 kg; IBC 1100 kg

Báze

PVAc

PVAc

PVAc

Zařazení dle normy EN 204

D3

D3

D3

Otevřený čas v min. při 20 °C

5-8

10 - 14

12 - 15

Montáž korpusů

•••

•••

•••

Měkké dřevo

•••

•••

•••

Tvrdé dřevo

•••

•••

•••

Okna, eurohranoly

•••

•••

•••

Plošné lepení dýhy, HPL

•••

•••

•••

3D lepení ve vakuových lisech

✕

✕

✕

Automatické lepení kolíků

✕

✕

✕

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Disperzní a plošná lepidla

35

Disperzní
a plošná lepidla

Disperzní lepidla
Hranipex

Hranicoll D4

Hranicoll DW

Balení

800 ml; 5; 10; 30 kg;
IBC 1050 kg

20 kg

Báze

PVAc

PVAc

Zařazení dle normy EN 204

D4

✕

Otevřený čas v min. při 20 °C

8 - 12

✕

Montáž korpusů

•••

✕

Měkké dřevo

•••

✕

Tvrdé dřevo

•••

✕

Okna, eurohranoly

•••

✕

Plošné lepení dýhy, HPL

•••

✕

3D lepení ve vakuových lisech

✕

✕

Automatické lepení kolíků

✕

•••

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Disperzní
a plošná lepidla

Disperzní lepidla
Jowat

Jowacoll 103.05

Jowacoll 113.10

Jowacoll 124.00

Balení

5; 10; 30 kg; IBC 1100 kg

5; 10; 25 kg

25 kg

Báze

PVAc

PVAc

PVAc

Zařazení dle normy EN 204

D3 / D4

D2

D2

Otevřený čas v min. při 20 °C

5-8

3-5

5-7

Montáž korpusů

•••

•••

•••

Měkké dřevo

•••

•••

•••

Tvrdé dřevo

•••

•••

•••

Okna, eurohranoly

✕

✕

✕

Plošné lepení dýhy, HPL

•••

•••

•••

3D lepení ve vakuových lisech

✕

✕

✕

Automatické lepení kolíků

✕

✕

✕

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
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Disperzní
a plošná lepidla

Disperzní lepidla
Jowat

Jowacoll 114.60

Jowapur 150.51

Jowat tužidlo 195.40

Balení

25 kg

25 kg

1,25 kg

Báze

PVAc

PU disperze
jednokomponentní

emulgovatelný
modifikovaný polyizokianát

Zařazení dle normy EN 204

✕

✕

✕

Otevřený čas v min. při 20 °C

✕

✕

✕

Montáž korpusů

✕

✕

✕

Měkké dřevo

✕

✕

✕

Tvrdé dřevo

✕

✕

✕

Okna, eurohranoly

✕

✕

✕

Plošné lepení dýhy, HPL

✕

✕

✕

3D lepení ve vakuových lisech

✕

•••

✕

Automatické lepení kolíků

•••

✕

✕

Zvýšení vodovzdornosti a tepelné
odolnosti PVAc a PU disperzí

✕

✕

•••

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Disperzní
a plošná lepidla

FU plošná lepidla

Jowat 950.20

Hraniresin 47

Balení

25 kg

25 kg

Báze

močovinoformaldehydová močovinoformaldehydová
pryskyřice
pryskyřice

Zařazení dle normy EN 204

✕

✕

Otevřený čas v min. při 20 °C

cca 13

cca 10

Montáž korpusů

✕

✕

Měkké dřevo

• • • (za tepla)

• • • (za tepla)

Tvrdé dřevo

• • • (za tepla)

• • • (za tepla)

Okna, eurohranoly

✕

✕

Plošné lepení dýhy, HPL

• • • (za tepla)

• • • (za tepla)

3D lepení ve vakuových lisech

✕

✕

Automatické lepení kolíků

✕

✕

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Lepidla  Disperzní a plošná lepidla
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Kontaktní lepidla
& příslušenství

Lepidla Hranipex

Hranifix Premium

Hranifix Industry

Hranifix Smart

Balení

sprej 500 ml;
karton (12 ks);
tlaková láhev 17; 47,5 kg

tlaková láhev 17 kg

sprej 500 ml;
karton (12 ks);
tlaková láhev 17; 47,5 kg

Báze

polychloropren

polychloropren

polychloropren

Otevřený čas v min. při 20 °C

2-5

2-5

2-5

Obsah sušiny

38 - 42 %

28 - 34 %

28 - 32 %

Ručně stěrkou, štětcem, válečkem

✕

✕

✕

Stříkáním

•••

•••

•••

Vhodné na lepení dřeva,
dřevotřískových desek,
MDF, DTD, polyuretanové
pěny, laminátů, lepenky,
většiny plastů (bez
změkčovadel), ABS,
hliníkových plechů a většiny
kovů, podlahových krytin
PVC a dalších materiálů.
Lepený spoj je odolný vodě
a teplotám do 130 °C.

Vhodné na lepení dřeva,
dřevotřískových desek,
MDF, DTD, polyuretanové
pěny, laminátů, lepenky,
většiny plastů (bez
změkčovadel), ABS,
hliníkových plechů a většiny
kovů, podlahových krytin
PVC a dalších materiálů.
Lepený spoj je odolný vodě
a teplotám do 85 °C.

Vhodné na lepení dřeva,
dřevotřískových desek,
MDF, DTD, polyuretanové
pěny, většiny plastů (bez
změkčovadel), hliníkových
plechů a většiny kovů.
Lepený spoj je odolný vodě
a teplotám do 105 °C.

K tlakovým nádobám si
můžete objednat tlakovou
hadici o délce 3,6 m a
aplikační pistoli.

K tlakovým nádobám si
můžete objednat tlakovou
hadici o délce 3,6 m a
aplikační pistoli.

Technické informace

Aplikace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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K tlakovým nádobám si
můžete objednat tlakovou
hadici o délce 3,6 m a
aplikační pistoli.

•• vhodné

• technicky možné

Kontaktní lepidla
& příslušenství

Lepidla Hranipex

Příslušenství pro
kontaktní lepidla
Hranipex

Hranifix DCM Free
Hranifix hadice 3,6 m
Pro správnou aplikaci lepidla
z tlakové láhve

Technické informace
Balení

sprej 500 ml;
karton (12 ks);
tlaková láhev 17 kg

Báze

polychloropren

Otevřený čas v min. při 20 °C

2-5

Obsah sušiny

38 - 42 %

Aplikace
Ručně stěrkou, štětcem, válečkem

✕

Stříkáním

•••

Oblast použití

Vhodné na lepení dřeva,
dřevotřískových desek,
MDF, DTD, polyuretanové
pěny, laminátů, lepenky,
většiny plastů (bez
změkčovadel), ABS,
hliníkových plechů a většiny
kovů, podlahových krytin
PVC a dalších materiálů.
Lepený spoj je odolný vodě
a teplotám do 130 °C.
Neobsahuje dichlormethan.
K tlakovým nádobám si
můžete objednat tlakovou
hadici o délce 3,6 m a
aplikační pistoli.

••• velmi vhodné

•• vhodné

Hranifix aplikační pistole
Pro správnou aplikaci lepidla
z tlakové láhve

Hranifix přítlačné válečky
Ve standardní nebo prodloužené
délce

Hranifix čistič, 17 kg
Pro čištění aplikačních hadic
a pistolí

• technicky možné
Lepidla  Kontaktní lepidla a příslušenství
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Kontaktní lepidla
& příslušenství

Lepidla Hranipex

Hranicon 30

Hranicon 50

Balení

plechovka 1 000 ml;
kanystr 5 l

plechovka 1 000 ml;
kanystr 20 l

Báze

polychloropren

polychloropren

Otevřený čas v min. při 20 °C

2-5

3 - 10

Struktura produktu

1 komponent tekutý vyšší viskozita

1 komponent tekutý nižší viskozita

Ručně stěrkou, štětcem, válečkem

•••

•••

Stříkáním

•••

•••

Plošné lepení sendvičů z LTD, DTD a MDF

•••

•••

Plošné lepení HPL, CPL na DTD nebo MDF
zastudena

•••

•••

Lepení gumy, filcu, pěn a mnohých umělých
hmot (bez změkčovadel) navzájem a na kovy

•••

•••

Ruční tvarové lepení zastudena

•••

•••

Technické informace

Aplikace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Tuplovací pásky
& příslušenství

Pásky

Hranitape červená

Hranitape zelená

Hranitape zrcadlová
páska 4026

Balení

1 ks

1 ks

1 ks

Návin

25; 50 m

25; 50 m

5m

Šíře

15; 38 mm

38 mm

19 mm

Tloušťka

0,205 mm

0,265 mm

1,6 mm

Barva

transparentní

bílá

✕

Tuplování a lepení plošných
materiálů. Vhodná na hladké
a běžně strukturované
materiály (např. lamino).

Tuplování a lepení plošných
materiálů. Vhodná na
velmi hrubě strukturované
materiály (např. OSB).

Univerzální oboustranně lepicí
pěnová páska s akrylátovým
lepidlem. Má vysokou
pevnost vazby a vysokou
odolnost vůči teplotám a
rozpouštědlům. Pevnost
spoje se s časem výrazně
zvyšuje.

Technické informace

Oblast použití

Lepidla   Tuplovací pásky & příslušenství
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Tuplovací pásky
& příslušenství

Pásky

Hranitape UNI

Hranitape ruční aplikátor

Balení

1 ks

1 ks

Návin

50 m

✕

Šíře

15; 34 mm

✕

Tloušťka

0,200 mm

✕

Barva

transparentní

✕

Tuplování a lepení plošných
materiálů. Vhodná na hladké
i velmi hrubě strukturované
materiály (např. lamino,
OSB).

Pro snadnou a rychlou
aplikaci Hranitape lepicí
pásky.

Technické informace

Oblast použití
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Montážní
a konstrukční lepidla

Lepidla - PUR

Hranipur 15

Hranipur 45

Balení

1 ks 800 g;
karton (12 ks)

1 ks 800 g;
karton (12 ks)

Báze

PUR prepolymer

PUR prepolymer

Otevřený čas v min. při 20 °C

15 - 25

25 - 45

Min. lisovací čas v min. při 20 °C

60

120

Konstrukční lepení měkkého dřeva

•••

•••

Konstrukční lepení tvrdého a tropického dřeva

✕

✕

Plošné lepení sandwichů z LTD, DTD a MDF

•••

•••

Plošné lepení HPL/CPL na DTD MDF

•••

•••

Tvarování dýh lepením jednotlivých vrstev na sebe

•••

•••

Lepení pěnového polystyrenu

•••

•••

Lepení na laky, kovy, beton, keramiku

•••

•••

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
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Montážní
a konstrukční lepidla

Lepidla - PUR

Hranipur SPEED

Hranipur 05

Balení

kartuše 310 ml;
karton (15 ks)

kartuše 310 ml;
karton (24 ks)

Báze

PUR prepolymer

PUR prepolymer

Otevřený čas v min. při 20 °C

0,5 (30 sek)

5 - 10

Min. lisovací čas v min. při 20 °C

5 - 10

15 - 20

Konstrukční lepení měkkého dřeva

•••

•••

Konstrukční lepení tvrdého a tropického dřeva

•••

•••

Plošné lepení sandwichů z LTD, DTD a MDF

•••

•••

Plošné lepení HPL/CPL na DTD MDF

✕

•••

Tvarování dýh lepením jednotlivých vrstev na sebe

✕

•••

Lepení pěnového polystyrenu

•••

•••

Lepení na laky, kovy, beton, keramiku

•••

•••

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Montážní
a konstrukční lepidla

Lepidla - PUR

Jowapur 685.12

Jowapur 687.22

Jowapur 687.40

Balení

1 kg

1 kg

1 kg

Báze

PUR prepolymer

PUR prepolymer

PUR prepolymer

Otevřený čas v min. při 20 °C

10

18

40

Min. lisovací čas v min. při 20 °C

30

60

120

Konstrukční lepení měkkého dřeva

•••

•••

•••

Konstrukční lepení tvrdého a tropického dřeva

✕

✕

•••

Plošné lepení sandwichů z LTD, DTD a MDF

•••

•••

•••

Plošné lepení HPL/CPL na DTD MDF

•••

•••

•••

Tvarování dýh lepením jednotlivých vrstev na sebe

•••

•••

•••

Lepení pěnového polystyrenu

•••

•••

•••

Lepení na laky, kovy, beton, keramiku

•••

•••

•••

Technické informace

Oblast použití

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
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Montážní
a konstrukční lepidla

Silikony

H - silicone transparent

H - silicone white

H - silicone mirror

Balení

kartuše 310 ml;
karton (15 ks)

kartuše 310 ml;
karton (15 ks)

kartuše 310 ml;
karton (15 ks)

Báze

silikon

silikon

alkoxy silikon

Systém vytvrzování

acetátový

acetátový

neutrální - alkoxy skupina

Doba zpracování

cca 25 min

cca 25 min

cca 10 min

Doba úplného vytvrzení

2 mm / 24 h při zachování
relativní vlhkosti 55 %

2 mm / 24 h při zachování
relativní vlhkosti 55 %

2 mm / 24 h při zachování
relativní vlhkosti 55 %

Teplota aplikace

od 5 do 40 °C

od 5 do 40 °C

od 5 do 40 °C

Tepelná odolnost

od -40 do +180 °C

od -40 do +180 °C

od -40 do +180 °C

Má univerzální použití,
vhodný na zasklívání
a utěsnění dělicích stěn,
okenních výklenků apod.
Nevhodný k lepení zrcadel,
akvárií a materiálů
z přírodního kamene
nebo nechráněných kovů.

Má univerzální použití,
vhodný na zasklívání
a utěsnění dělicích stěn,
okenních výklenků apod.
Nevhodný k lepení zrcadel,
akvárií a materiálů
z přírodního kamene
nebo nechráněných kovů.

Vhodný k připevnění
dekoračních zrcadel na
různé podklady: glazuru,
sklo, omítku, beton, OSB
desku, dřevo, překližku
apod. Použitelný také
na lepení zrcadlových
mozaik (zrcadlo - zrcadlo)
v koupelnách a zrcadel na
podkladech vystavených
vibracím a pnutí.

Technické informace

Oblast použití
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Montážní
a konstrukční lepidla

Polymery

H - polymer MS

H-polymer STP
transparent

Aplikační pistole
Hranigun

Balení

kartuše 290 ml;
karton (15 ks)

kartuše 290 ml;
karton (15 ks)

1 ks

Báze

hybridní polymer

hybridní polymer

✕

Systém vytvrzování

neutrální - alkoxy skupina

neutrální - alkoxy skupina

✕

Doba zpracování

cca 6 min

cca 6 min

✕

Doba úplného vytvrzení

2 - 3 mm / 24 h

2 - 3 mm / 24 h

✕

Teplota aplikace

od 5 do 35 °C

od 5 do 35 °C

✕

Tepelná odolnost

od -40 do +90 °C

od -40 do +90 °C

✕

Vhodný pro lepení
a těsnění všech stavebních
materiálů: přírodního
kamene, dřeva, betonu,
kovu, cihly, skla, keramiky,
omítek, polyuretanu,
umělé hmoty, dřevotřísky
apod. Také vhodný na
elastické spoje ve vibrujících
konstrukcích, spojení prvků
z pozinkovaného ocelového
plechu, mosazi a jiných
kovů.

Vhodný pro lepení a tmelení
v interieru i exterieru,
odolává extrémním
podmínkám a UV záření.
Použitelný pro většinu
materiálů (zrcadla, hliník,
polykarbonát, dřevo,
plasty, stavební materiály),
voděodolný, transparentní.

Vysoce kvalitní aplikační
pistole určená pro
dlouhodobou aplikaci
bez námahy (kvalitní
zpřevodování). Je velmi
vhodná i pro aplikaci
H - siliconů a H - polymerů.

Technické informace

Oblast použití

Lepidla   Montážní a konstrukční lepidla
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Čistící prostředky

54

Čistící prostředky Hranipex

56

Čistící prostředky Riepe

59

Čistící prostředky Jowat

Čističe
Doporučíme vám čističe, které vám pomůžou udržet v celém
procesu olepování hran pořádek. Ať už pracujete s olepovacím
strojem, nebo ručně.

Druhy čističů

Hraniclean
Pro ruční čištění.

Riepe
Pro strojové čištění v olepovacím stroji.

Jowat
Pro údržbu olepovacích strojů.

52

Čističe

Čistící prostředky
Hranipex

Hraniclean 01
ruční čistič nábytkových dílců

Hraniclean 03
1l

5l

20 l

čistič nevytvrzeného PUR lepidla

1l

Speciální čisticí prostředek vhodný na čištění nábytkových dílců.
Je vyroben na bázi uhlovodíků a alkoholu a neobsahuje agresivní
rozpouštědla. Vyniká značnou čisticí silou, čistí zbytky EVA a čerstvých
PUR lepidel. Rychle osychá, nezanechává stopy, odpařuje se beze zbytků
a má jemnou vůni citrusů. Použití: K čištění použijte textilní utěrku nebo
utěrku Hraniclean.

Přípravek určený k čištění nástrojů, který čistí a rozpouští nevytvrzená
lepidla na bázi PUR. Hraniclean 03 můžete použít k odstranění PUR pěny
a PUR lepidel i dalších materiálů. V tom případě si ale čistič vzhledem k
jeho síle nejdříve otestujte. Použití: K čištění použijte textilní utěrku nebo
utěrku Hraniclean.

Hraniclean 04

Hraniclean 05

čistič vytvrzeného PUR lepidla

1l

Přípravek určený k čištění nástrojů, který rozpouští vytvrzená lepidla na
bázi PUR. Lepidlo nerozpustí úplně, ale dokáže ho z povrchu nástrojů
uvolnit. Ve výjimečných případech můžete Hraniclean 04 použít i na čištění
dalších materiálů, vždy ale až po vykonání testu.
Použití: Vzhledem k odolnosti vytvrzených PUR lepidel je nutné čisticí
prostředek nechat působit několik minut.

čistič truhlářských nástrojů

1l

5l

Přípravek vhodný k čištění pilových kotoučů, vrtáků, fréz, krytů strojů
apod. Odstraňuje mastnotu a pryskyřice. Při delším působení může
poškodit některé lakované povrchy a hliníkové slitiny.

Čističe  Hranipex
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Čistící prostředky
Hranipex

Hraniclean 07
čistič PVAc lepidel a barev

Hraniclean 08
1l

20 l

ruční čistič
citlivých povrchů

200 ml
sprej

600 ml
sprej

1l

5l

20 l

Přípravek k čištění lakovacích jednotek, tiskových forem, oběhových
okruhů, podlah, nářadí apod. Bobtná a uvolňuje zaschlé vodou ředitelné
laky, barvy a PVAc lepidla. Použití: Před použitím jej pro správnou
funkčnost vždy nařeďte vodou. Poměr 1:5 je vhodný pro silně zaschlé
nánosy, poměr 1:14 pro zaschlé slabší nánosy a poměr 1:30 až 1:60
pro nezaschlé nánosy. Naředěný prostředek naneste na čištěný povrch
(nebo ponořte) a nechejte několik minut působit. Pak jej setřete hadříkem
a povrch umyjte vodou.

Ruční čistič určený pro povrchy ve vysokém lesku a pro citlivé a tmavé
povrchy. Pomaleji se odpařuje. Použití: K čistění použijte výhradně čisté
utěrky z mikrovlákna Hraniwipe nebo jiné utěrky z mikrovlákna.

Hraniclean SEP 11

Hraniclean KLZ 21

separační kapalina pro lepidla PVAc

1l

Separační kapalina, která vytváří na ošetřovaných plochách tenký film
zabraňující přilepení PVAc lepidel k podkladu. Použití: Nařeďte vodou
v poměru 1:4, naneste na ošetřované plochy a nechte zaschnout.

54

Čističe   Hranipex

kluzivo pro hoblovky

1l

5l

Nízkoviskózní produkt, který vytváří dlouho působící film, a tím umožňuje
hladký posuv dřeva na hoblovacím stole. Má také čisticí účinky na
pryskyřice, vazelínu a tuky. Použití: Kluzivo naneste v menším množství
na hoblovací stůl a důkladně rozetřete textilní utěrkou.

Čistící prostředky
Hranipex

PUR cleaner 890

PUR cleaner 892 HL

Balení

granule 5; 20 kg
patrona 1,7 kg

Balení

10 kg

Báze

EVA

Báze

polyesterpolyol

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Oblast použití

Oblast použití

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

•••

Příslušenství

Hraniclean - výpustní kohoutek

Hraniwipe - utěrka mikrovlákno

Pro plastové kanystry o objemu 20 a 30 litrů

Pro finální čištění nábytkových dílců ručními čisticími
prostředky

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Čističe  Hranipex
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Strojní čistící prostředky
Riepe

RI 001

RI 004

separační prostředek LPZ/II

10 l

30 l

separační prostředek NFLY

500 ml
sprej

10 l

30 l

Prostředek, který zabrání spojení vystupujících zbytků lepidla
s nábytkovým dílcem.

Prostředek, který po nanesení na přítlačné válečky zabrání usazování
lepidla. Z válečků se přenáší k hraně a odtud se dostává ke kopírovacím
patkám. Může být také nastříkán přímo na hranu, aby se zabránilo jejímu
poškození na povrchu (akryl/hliník).

RI 006

RI 403

čisticí prostředek LP 163/93

10 l

30 l

Prostředek, jehož nanesením před soukennými kotouči se odstraní dříve
aplikovaný separační prostředek a volné zbytky lepidla. Také se tak
ochladí hrana lepené spáry.
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antistatický chladicí prostředek LP 289/99

10 l

30 l

Staticky vybije hranu a současně ochladí lepenou spáru. Kopírovací
válečky a nábytkové dílce zůstanou bez pilin po frézování. Lepidlo se
rychleji vytvrdí. Značně se snižuje tvorba povlaku na nástrojích.

Použití strojních čističů

Rozstřikovací přístroj vyřeší potíže s vystupujícími zbytky lepidla po olepení hrany, takže ji nebudete muset
pracně a zdlouhavě čistit ručně. Pojďme se podívat, jaké druhy přístrojů na rozstřikování separačního
a čisticího prostředku vám pomůžou rychle získat čistou a perfektně olepenou desku.

• 1 Elektronicky řízený přístroj
na rozstřikování separačního prostředku
(před předfrézováním)

• 3 Elektronicky řízený přístroj na
rozstřikování ochranného prostředku
pro přítlačné válečky a kopírovací patku

Před předfrézováním dílce se pomocí
tohoto přístroje aplikuje na horní a spodní
stranu nábytkových dílců speciální
separační prostředek, který zabrání tomu,
aby se vystupující zbytky lepidla spojovaly
s dílcem.

Tento přístroj je ideálním doplňkem
k přístrojům na rozstřikování separačních
a čisticích prostředků. Jeho použitím
se lepidlo rychleji vytvrdí, a sníží se tak
tvorba povlaku na nástrojích. Zajistí také
statické vybití hrany. Kopírovací válečky
a nábytkové dílce zůstanou bez nečistot
od frézy.

• 2 Elektronicky řízený přístroj na
rozstřikování čisticího prostředku
(před čisticím agregátem)
Před čisticími a lešticími kotoučky se
pomocí elektronicky řízeného přístroje
nastříká na horní a spodní stranu hrany
desky speciální čisticí prostředek.
Jeho nanesením a následujícím leštěním
se odstraní separační prostředek
nastříkaný ve vstupu a také volné zbytky
lepidla. Kromě toho se vyleští rádius
hrany a přizpůsobí se jejímu lesku.

• 5 Elektronicky řízený přístroj pro
nanášení separačního prostředku
Pro každý z těchto rozstřikovacích
přístrojů nabízíme speciální kapaliny.
S nimi pracují rozstřikovací přístroje
bez údržby a zajistí vám bezproblémovou
výrobu.

• 4 Elektronicky řízený přístroj na
rozstřikování antistatického chladicího
prostředku
Přístroj na rozstřikování antistatického
chladicího prostředku může být vybaven
další jemnou tryskou. Tou se speciální
separační prostředek aplikuje na povrch
hrany. Zabrání se tak poškození citlivých
hran (např. akryl/hliník).

Čističe  Riepe
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Ruční čistící prostředky
Riepe

RI 407

RI 408

Ruční čistič dílů podávacích pásů
olepovacích strojů LP 407/13

1l

10 l

30 l

Prostředek na čištění gumových částí posuvných pásů a přidržovacích
koleček olepovacích strojů. Vyčištěním posuvných pásů se eliminuje
následné zašpinění olepovaného materiálu.

ruční čistič nábytkových
dílců LP 305/98

1l

5l

30 l

Prostředek na čištění plastů, který čistí lepidlo, tužku i lihový fix.
Je vyroben z uhlovodíků a alkoholu a neobsahuje aromatické látky ani
agresivní rozpouštědla. Vyniká značnou čisticí silou, rychlým osycháním,
odpařováním beze zbytků a jemnou vůní. Nezanechává mastné stopy.

Příslušenství

RI 702

RI 706

sisalový čisticí kotouč 3 : 1

1 ks

• Vyhladí materiál.
• Vyleští hranu.
• Pomáhá eliminovat bílý povlak po opracování.
Sisalové čisticí kotoučky mají umístěny kartáče
v litém upínacím jádru. Jejich lamely jsou
sestaveny v pořadí 3× sukno a 1× sisal. Sukno v
lamele absorbuje dříve nanesený speciální čisticí
prostředek RI 006. Pomocí sisalu se pak leští
rádius hrany.
Atypické rozměry čisticích a lešticích kotoučků jsou
na objednávku.
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textilní lešticí kotouč

RI 1810
1 ks

Ve spojení se speciálním čisticím prostředkem
RI 006 dokonale vyleští opracovanou plochu
hrany. Kotoučky jsou vyrobeny z extrapevné látky
a složeny ze 2×14 vrstev sukna. Díky tomu jsou
velmi stabilní a odolné.
Atypické rozměry čisticích a lešticích kotoučků
jsou na objednávku.

Lube Pen

100 ml

Vysoce kvalitní lubrikační prostředek
s houbičkovým aplikátorem na kopírovací plochy
olepovacích strojů.

Čistící prostředky
Jowat

Jowat-Toptherm 236.50

Jowat 401.10

Balení

granulát 5; 25 kg

Balení

kanystr 9 kg

Báze

polyolefin

Báze

organická
rozpouštědla

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Doporučená aplikace

ručně na látku
nebo namočen

Oblast použití

Oblast použití

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

•••

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

✕

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

✕

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

✕

(namočení
cca 12 hodin)

•••

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Čističe  Jowat
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Čistící prostředky
Jowat

Jowat 930.34

Jowat 930.94

Balení

granulát 5; 25 kg

Balení

HOLZ-HER patrona
1 ks (220 g );
karton (25 ks)

Báze

EVA

Báze

EVA

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Oblast použití

Oblast použití

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

✕

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

✕

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

✕

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

✕

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

••• velmi vhodné
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•• vhodné

• technicky možné

Čistící prostředky
Jowat

Jowat 930.74

Jowat 930.60

Balení

patrona 1,5 kg

Balení

1 kg; 10 kg

Báze

EVA

Báze

polyesterpolyol

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Doporučená aplikace

v tavné nádobě

Oblast použití

Oblast použití

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi EVA

•••

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

✕

Nepravidelné čištění tavicích, aplikačních
a kovových zařízení znečištěných tavnými
lepidly na bázi EVA a APAO

✕

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Pravidelná údržba tavicích a aplikačních zařízení
pracujících s tavnými lepidly na bázi PUR

•••

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

✕

Ruční čištění olepených nábytkových dílců

✕

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Ruční čištění nevytvrzeného
jednokomponentního polyuretanu

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

✕

Čištění nástrojů, tavicích a nanášecích zařízení
znečištěných vytvrzeným PUR tavným lepidlem

•••

••• velmi vhodné

•• vhodné

• technicky možné
Čističe  Jowat
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Kontakty
HRANIPEX
Czech Republic k.s.
Jaroslavy Rýznerové 97
Komorovice
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 26112361
DIČ: CZ26112361

Recepce centrály
cz-recepce@hranipex.com
565 501 294

Objednávky
565 501 211
cz-hranipex@hranipex.com
www.hranipex.cz

Asistentky prodeje

Jitka Nacházelová
jitka.nachazelova@hranipex.com
565 501 214

Monika Krejčí
monika.krejci@hranipex.com
565 501 215

Magdaléna Žáčková
magdalena.zackova@hranipex.com
565 501 210

Vladimíra Janáčková
vladimira.janackova@hranipex.com
565 501 213
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Manažeři prodeje
lepidel

Manažeři prodeje

Aleš Krejčí

Michal Marek

ales.krejci@hranipex.com
724 052 106

michal.marek2@hranipex.com
702 184 773

Lukáš Novotný

Lukáš Novotný

lukas.novotny@hranipex.com
601 173 304

lukas.novotny@hranipex.com
601 173 304

Patrik Soukal
patrik.soukal@hranipex.com
727 901 321

Jan Tošer
jan.toser@hranipex.com
725 435 891

Milan Žatečka
milan.zatecka@hranipex.com
725 906 484
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HRANIPEX Czech Republic k.s.
Jaroslavy Rýznerové 97
Komorovice
396 01 Humpolec
Česká republika

Tel.:
E-mail:
Web:

+420 565 501 211
cz-hranipex@hranipex.com
www.hranipex.cz

