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Visoko kakovostno, vodo obstojno, hladno lepilo za les, 
primerno za lepljenje trdega in mehkega lesa, laminatnih 
plošč, furnirja in robov. Ustreza ravni kakovosti po DIN 
EN 204/D3 in se lahko uporablja skupaj s trdilcem (trdilec 
POFENOL® P10: dodatek 5%). Z dodatkom trdilca doseže 
zmes kakovost lepljenja D4.
Testiran WATT 91

Pakiranje: 32 kg hobok
                 12 kg vedro

SYSTEM PICHLER

FASER PLUS

POFENOL®

®

www.pichler-chemie.at

Katalog izdelkov 
za obrt in industrijo

Montaža oken, ki ustreza smernicam RAL!

Lepila

Kleji - lepila

POFENOL® D3 W91
Visoko kakovostno, pripravljeno za uporabo, hladno lepilo 
za les. Idealno za uporabo na vseh področjih uporabe kot so 
pohištvo, furnir, proizvodnjo sobnih vrat, lepljenje spojev, 
zatičev, montažo, lepljenje klad, nalepljanje plastičnih plošč, 
PVC nalepk, namiznih oblog na leseno površino. Izpolnjuje 
standard kakovosti v skladu z 
DIN EN 204/D2 in je še posebej 
primeren za industrijsko rabo.

POFENOL® D2

POFENOL® W- Lepilo 4.0 je 
konfekcijsko pripravljena sečninska smola 
v prahu, brez formaldehida. Lepilo se brez 
dodajanja trdila in brez nadaljnjih polnil 
zmeša z vodo in se uporablja za površinsko 
lepljenje z vročim stiskanjem. Trdnost 
lepljenja ustreza IF 20, DIN 68 705.

POFENOL® W- Lepilo 4.0
POFENOL® SK 200 termoplastično 
lepilo, je etilen-vinil-acetat, primeren 
za strojno lepljenje robov, furnirjev, 
smolastih papirnih robov, PVC poliestera 
ter melaminskih smolastih robov. Izdelek 
je še posebej primeren za lepljenje robov 
masivnega lesa.

POFENOL® SK 200 LEPILO ZA ROBOVE

POFENOL® P10 Trdilo, v skladu s tabelo Poraba količin 
POFENOL® W91 D3, lepilu za les previdno primešajte in 
porabite v roku približno 7 dni. Po dodatku trdila doseže 
zmes kakovost lepljenja D4. Pred 
dodajanjem trdila prosimo, da trdilo 
preizkusite na neoporečnem stanju, 
trdilec mora biti raztopljen brez usedlin. 

POFENOL® P10 TRDILO
S svojim posebnim sistemom zobcev, POFENOL® 
lopatica za lepljenje, optimalno ustreza nanosu lepila 
za les!

POFENOL® LOPATICA ZA LEPLJENJE
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SEDEŽ PODJETJA PICHLER CHEMIE GMBH I A– 8461 Ehrenhausen I Platscherstrase 58 I +43 3453 5310 I f +10 I offi ce@pichler-chemie.at I www.pichler-chemie.at
PODRUŽNICA PICHLER CHEMIE d.o.o. Sarajevo I BiH – 71210 Ilidža/Sarajevo I Hrasnička cesta br. 53 I +387 33 429 695 I sarajevo@pichler-chemie.com I www.pichler-chemie.com

Pakiranje: 32 kg hobok
                 12 kg vedro

Pakiranje: 25 kg vreča Pakiranje: 25 kg vreča

Pakiranje: 600 g
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PAMETNI GRADBENI MATERIALI
Za profesionalce pri sistemih tesnjenja in izolacije
Družinsko podjetje PICHLER CHEMIE®, ki je bilo ustanovljeno avgusta 
2002, in sicer pod vodstvom lastnika podjetja Gabriela Pichlerja, si je že 
v prvem letu (preko pooblaščenih trgovcev), priborilo dober položaj na 
avstrijskem trgu.

Tekom let so sledile tržne širitve. Zaradi nadaljnje dobre širitve podjetja je bilo 
podjetje leta 2008 preoblikovano v d.o.o. in je leta 2012 odprlo hčerinsko 
podjetje v Bosni in Hercegovini. Družinsko podjetje trenutno deluje v 12 
državah po Evropi.

Leta 2003 je podjetje pričelo z razvojem preproste, ampak strokovne montaže 
oken. Mednarodna prijava patenta se je izvršila leta 2005 in leta 2009 je bila 
s strani Evropskega patentnega urada tudi odobrena. Danes je SYSTEM 
PICHLER® priznani montažni sistem, ki ga priporočajo vodilni proizvajalci 
oken.

Prepričljiv uspeh ponujenih kakovostnih izdelkov je bil nujen vzrok za 
povečanje zmogljivosti. V prihajajočih letih načrtuje podjetje Pichler Chemie 
nadaljnje inovacije za vpeljavo trga.

Gabriel PichlerImpressum

Izdajatelj in odgovoren za vsebino:
Pichler Chemie d.o.o., A – 8461 Ehrenhausen,

Platscherstrase 58, +43 3453 5310, f +10,
offi  ce@pichler-chemie.at, www.pichler-chemie.at

Matična številka: FN 317256d
Davčna številka: ATU64548458

Direktor: Gabriel Pichler

Pichler Chemie d.o.o. Sarajevo
Hrasnička cesta br. 53, BiH-71210 Ilidža Sarajevo

+387 (0) 33 429 695, +387 (0) 33 429 696
sarajevo@pichler-chemie.com, www.pichler-chemie.com

Vsa vsebina tega kataloga je avtorsko zaščitena. Vsakršna uporaba, 
vključno s ponatisom, je dovoljena le s pisnim soglasjem izdajatelja. Naša 

navodila, smernice predelave, navedbe izdelkov in storitev ter druge 
tehnične izjave so le splošne smernice; te opisujejo samo kakovost naših 

izdelkov in storitev (podatki o ceni, določanje časa izdelave) ter ne dajejo 
nobenega jamstva po členu § 443 BGB. Zaradi raznolikosti uporabe 

vsakega izdelka in posebnih okoliščin (npr. parameter predelave, lastnosti 
materialov, itd) je dolžnost uporabnika lastno testiranje; brezplačno 

svetovanje tehničnih navodil v ustni in pisni obliki kot tudi testiranje ni 
zavezujoče. Za več informacij o varnosti izdelkov in ravnanju z izdelkom, 

si oglejte naš varnostni list in etiketo proizvoda. Splošna gradbeno- 
nadzorna dokazila o testiranju se lahko razmnožujejo le v kompletu. 

Objava publikacij v odlomkih zahteva naše soglasje.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, zmot, tiskarskih in 
slovničnih napak.

Izdaja 01/2013, naklada 5000 kosov, cena za kos 12 €.

Tisk
www.garb.si
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PE okrogle vrvice so še posebej primerne za uporabo 
pri spojih, vmesnih stenah, talnih oblogah, oknih, 
zgradbah, pokrovih, vratih, popravilih razpok, itd.

Velikosti: 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 
20/ 25/ 30/ 50 mm

PE OKROGLA VRVICA zaprto- celična 

Predložni trakovi so brez nalepljene 
folije in enostransko samolepljivi. 
Komprimirani trakovi dosegajo 
vodotesnost pod statičnim pritiskom v 
skladu z DIN 18055. 
UV obstojni!

Na razpolago so različne velikosti.
Razred gradbenega materiala: B1

PREDLOŽNI IN KOMPRIMIRANI 
TRAKOVI

PVC montažne zagozde za prenos obremenitev in nastavitev 
razdalj pri montaži oken.
Enostavne za uporabo in poljubno nastavljive med 11- 18 mm 
in med 18- 28 mm višine.

MONTAŽNE ZAGOZDE ALIGATOR
Ta praktičen litrski razpršilnik s 
črpalko omogoča in olajša vsestranska 
dela. Nastavljiva šoba omogoča 
izhod rahlo razpršene vode, vse do 
curka vode, ki je idealen za pred- in 
zaključno vlaženje pri delih s PU 
peno. Uporaben tudi za strokoven 
nanos razredčenega koncentrata 
gladilne tekočine na spoj, brez da bi 
pri tem nepotrebno porabljali gladilno 
tekočino. 

WATER SPRAYER RAZPRŠILNIK ZA VODO 

Odlično dopolnilo k Pichler Chemie® koncentratu 
gladilne tekočine. S to lopatico za glajenje lahko 
spoje odlično zgladimo. Vogali so različno močno in 
poševno prirezani za optimalno oblikovanje različnih 
kotov zaključnih spojev.

LOPATICA ZA GLAJENJE
Profesionalni montažni set, sestavljen iz 
montažne pištole za peno, rezila za 
mehko celično peno, ostrilca 
rezila in lopatice za 
glajenje, olajša delo 
pri strokovni 
zatesnitvi 
gradbenih 
zaključnih 
spojev. 

PROFESIONALNI MONTAŽNI KOMPLET

Priročnik izdelkov
Za arhitekte, nabavne službe, 
načrtovanja in razpise



• Enostavno in strokovno
• Mobilno in fleksibilno
• Doživljenjska garancija*
 *na H-P-S® jeklenko za stisnjen zrak
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SYSTEM PICHLER®
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Montaža oken, ki ustreza smernicam RAL
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Spojni material, SYSTEM PICHLER®, sestavljen iz posebne mehko celične pene in iz FD 300®, 
omogoča strokovno montažo ustrezno smernicam RAL in Ö-normi B 5320. Vse zahteve, ki jih 
postavljajo veljavni standardi, so s tem sistemom trajno izpolnjene.

SYSTEM PICHLER® omogoča tudi aktivno okolju prijazno montažo! Pri komponenti A, 
mehko celični peni, ni samo uporabljeni potisni plin brez CFC, HCFC in HFC, tudi sama pena ne 
vsebuje halogeniranih organskih dodatkov (brom, klor, jod, itd). Komponenta B, FD 300® je brez 
izocianata, silikona in topil.

Bistveno višja toplotna izolacija, s čimer se znatno zmanjšajo stroški ogrevanja.

Sistem za vgradnjo, SYSTEM PICHLER®,  združi 6 montažnih prednosti v en sistem:

• strokovna montaža,
• energijsko varčna montaža,
• zvočno izolacijska montaža,
• ekonomska montaža,
• PRO- sanacijska montaža,
• aktivna okolju prijazna montaža.

SYSTEM PICHLER® Funkcijska garancija
Kot prvo avstrijsko podjetje nudi podjetje Pichler Chemie® (po vsem svetu) 
funkcijsko garancijo za montažo oken (30 let funkcijske garancije na material)!

H-P-S
®

H
-P

-S
®

 S
IS

T
E

MRešitev, ki prihrani moč in čas 
profesionalnim mojstrom!
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Izdelek številka ena med montažnimi pištolami za peno!
S tefl onsko prevleko proti zlepljanju pene.

Pištola za peno PP 65
Za profesionalce!
Lažja montažna pištola za peno!

Pištola za peno PP 45

Klasika med montažnimi pištolami za peno! 
Robustna in trdoživa.

Pištola za peno PP 25

Za 310 ml kartuše 

Pištola za kartuše »Wexford«
Za 310 ml kartuše z nizko viskoznostjo! Visoka prevojnost- 1:21!

Pištola za kartuše »Chilton«

za polnila v vrečah 310/ 400/ 600 ml
Ročna pištola za polnila v vrečah

za polnila v vrečah 310/ 400/ 600 ml
Pnevmatska pištola za polnila v vrečah

uporabnik
Text Box
14,70 EUR+DDV (600 ml)

uporabnik
Text Box
10,70 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
  8,90 EUR+DDV (290 ml)

uporabnik
Text Box
FD 300
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AIRFIX ®
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Preizkušeno: DIN 18545
Skupina E, 2 delVisoko kakovosten, silikonski tesnilni material, 

na osnovi kisa, za vse priključke na področju 
sanitarij. Dober oprijem na vse nevpojne podlage, 
kot so keramika, emajl, ipd. - razen na pocinkano 
pločevino in baker. Odporen proti plesni, staranju, 
visoko elastičen, UV stabilen. Premium kakovost!

Pakiranje: 310 ml
Barva: transparentna, bela, siva, manhattan, 
bahama bež, srebrno siva, jasmin

Pichler Chemie AIRFIX® posebna pena je 
bila razvita, da trajno hermetično izolira 
dilatacijske spoje, na območju strešne 
gradnje (sistem BauderPIR- toplotna 
izolacija špirovcev). Uporablja se za 
izoliranje špirovcev (tramov) in slemenskih 
leg ostrešij, kakor tudi za izolacijo spojev 
na tem področju. Preverjeno zrakotesno do 
1000 Pa.

• Visoka toplotna in zvočna 
izolacija do 62 dB.

• Trajen 2-stranski oprijem tudi pri 
gibljivih gradbenih komponentah 
vse do 30%.

• Omogoča zrakotesne rešitve, 
tudi v smislu Ö-norme B 4119.

Pichler Chemie AIRFIX® s svojo 
visoko elastičnostjo zagotavlja, tudi pri 
gibljivih gradbenih komponentah, trajen 
2-stranski oprijem in zanesljivo izolacijo. 

Pakiranje: 750 ml

AIRFIX® KOMPLET ZA ZAČETNIKE
Rešitev začetnikom za profesionalno 
strešno izolacijo. Vsebuje vse kar 
potrebujete za zrakotesno in toplotno 
izolativno tesnjenje strehe.

Ustreza zahtevam Zveze za podnebje v Avstriji
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S-S-P® SANITARNI SILIKON

Visoko kakovosten, nevtralen, mrežasto povezan, 
silikonski tesnilni material, na osnovi oksima. 
Primeren je za mokro steklenje pri tesnjenju 
oken in vrat, kakor tudi za zatesnitev spojev med 
montažnimi betoni in drugimi zatesnitvami spojev 
pri gradnji. 

Pakiranje: 310 ml in 600 ml 
Barva: transparentna, mlečno transparentna, RAL 
9016 prometno bela, RAL 9001 kremno bela, 
RAL 9002 sivo bela, RAL 7044 svilnato siva, RAL 
9006 beli aluminij, RAL 8016 mahagoni/rjava, 
RAL 9005 črna

B-G-M® NEVTRALNI SILIKON  
za gradnjo- steklo- kovino 

H-T-S® je silikonska tesnilna masa za uporabo v 
industriji in gradbeništvu, kjer bo izpostavljena 
visokim temperaturam. Področje uporabe 
vključuje proizvodnjo vozil in motorjev, tesnjenje 
ogrevalnih in kurilnih naprav, priključkov 
dimnih cevi, itd.

Pakiranje: 310 ml
Barva: železno rdeča

H-T-S® VISOKOTEMPERATURNI 
SILIKON S-T-G® Structural Glacing je poseben tesnilni material z 

visokim raztezanjem in odlično lastnostjo oprijemanja. 
Primeren za tesnjenje in lepljenje steklenih fasad. Ekstremna 
odpornost na UV žarke, ne poškoduje lepljenega stekla 
(VSG). V skladu z DIN 18545, del 2, skupina E in 
Ö-normo B 3723.

Pakiranje: 600 ml
Barva: črna

S-T-G® STRUCTURAL GLACING
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Univerzalno 1-komponentno konstrukcijsko lepilo 
nudi široko paleto oprijema na različnih materialih. 
Preprosta uporaba, hitro začetno oprijemanje, 
visoka trdnost z zelo hitrim strjevanjem. Je brez 
topil, neškodljiv za naravni kamen, primeren za 
brušenje in lakiranje, odporen proti vremenskim 
vplivom, nizka ekspanzija materiala.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

PU CONTACT KONSTRUKCIJSKO LEPILO
FASER PLUS je kakovostno, specialno močno 
lepilo, visoke trdnosti narejeno na PU osnovi 
in vsebuje steklena mikrovlakna. Armiranje s 
steklenimi vlakni povzroči izredno visoko žilavost, 
vezno trdnost in doseže zelo dobre vrednosti za 
vodoodpornost (EN 204), v skladu z obremenilno 
skupino D4, kot tudi odlično vremensko 
in temperaturno odpornost lepilnega spoja. 
Preizkušeno po DIN EN 14257 (WATT 91) ~ 
10.5 N/mm². 
S certifikatom!
Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

FASER PLUS

Novo univerzalno 1-komponentno lepilo za 
elastične in vibracijsko močne povezave. Širok 
spekter oprijema na različnih materialih (kovine, 
leseni materiali, duro- in termoplasti, gradbeni 
materiali, keramika, steklo). Primerno za izdelavo 
vozil, akustike, okenskih polic, montažnih in 
popravnih lepljenj za okna in vrata in še mnogo 
več. Primeren za zapolnjevanje spojev kuhinjskih in 
delovnih plošč.

Pakiranje: 290 ml
Barva: prozorna, bela, siva, črna

K-D-F®  LEPITI- TESNITI- SPOJITI
K-D-F® EXPRESS je novo, univerzalno lepilo za 
elastične in vibracijsko močne povezave. Za lepilo 
je značilen visok začetni oprijem in izredno visoka 
moč lepljenja do 67 kg/cm². Toplotno odporno do 
+95°C, odporno proti vremenskim vplivom, UV 
barvno stabilno in brez topil.

Pakiranje: 290 ml
Barva: bela

K-D-F® EXPRESS

Disperzijsko lepilo brez topil, za hitro in trajno 
lepljenje. Primerno za lepljenje in fiksiranje 
različnih materialov, kot so les in stiroporne plošče. 
Pozor: lepilo se strdi z odvajanjem vlage, zato mora 
biti ena stran podlage vedno vpojna.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

M-D-K® MONTAŽNO LEPILO
Posebna 2-komponentna lepilna malta za vgradnjo 
težkih sider, navojnih palic v beton ali opeko. 
V-M-K® je primeren za pritrjevanje elementov 
kot npr. betonskega železa, profilov, sidrnih palic, 
rešetk, navojnih palice, itd. Posebna prednost: 
obdelava mogoča brez posebne opreme, zadošča že 
pištola za kartuše. Brez stirena!

Pakiranje: 150 ml in 280 ml

V-M-K® VEZNA MALTA

B-F-K® je idealen za lepljenje in izolacijo para 
propustnih in para nepropustnih tesnilnih trakov 
pri montaži oken in vrat. Uporaben je tudi 
za nepredušno lepljenje spojev, tesnilnih folij, 
gradbenih elementov in prekrivanje spojev v suhi 
gradnji.

Pakiranje: 310 in 600 ml
Barva: svetlomodra

B-F-K® LEPILO ZA GRADBENO FOLIJO

C-A-K® 20 je 1-komponenten Cyanacrylat 
za lepljenje manjših, trših površin različnih 
materialov.

Pakiranje: 20 g PE steklenica

C-A-K® 20 SEKUNDNO LEPILO

Preizkušeno
ISEGA 27389 U 09

Preizkušeno
ift Rosenheim

NOVO!

Bliskovito 
lepljenje in 

močan oprijem!Vročinsko odporen 
do +300˚C

uporabnik
Text Box
transparent, bela       2,10 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
310 ml = 2,45 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
600 ml = 4,10 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
9,90 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
ostale barve               2,30 EUR+DDV
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Visoko kakovosten disperzijski tesnilni material 
za vse spoje in razpoke med različnimi gradbeni 
materiali v notranjosti. Primeren za priključne 
spoje z nizkimi obremenitvami. Praktično 
raztezanje od najmanj 10% naprej. Lahko se 
prebarva, prelakira ali omeče.

Pakiranje: 310 ml in 600 ml
Barva: prozorna, bela, siva

M-A-C® PLESKARSKI AKRIL
H-D-A® je še posebej primeren za tesnjenje znotraj 
in zunaj, uporaben je kadar želimo kombinirati 
prednosti silikona kot tudi prednost prebarvanja 
akrila! Je raztegljiv kot silikon in ima možnost 
prebarvanja kot akril!

Pakiranje: 310 ml in 600 ml
Barva: bela

H-D-A® VISOKO RAZTEGLJIV AKRIL

Tesnilni material s površino, ki je podobna 
ometu, na poliakrilni osnovi. Izdelek je pomešan 
s kremenčevim peskom in ustvarja pri predelavi 
strukturno podlago ter tako zagotavlja, da pri 
obdelavi ne nastaja gladka površina. Izdelek je 
potrebno vse do utrditve ščititi pred dežjem.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bela

R-P-A® AKRIL ZA RAZPOKE IN OMET
Narejen je posebej za tesnjenje spojev in razpok 
na parketnih, laminatnih in lesenih tleh. Primeren 
je le za notranjo uporabo. Ima oprijem na lakiran 
in nelakiran parket. Lahko se brusi, prebarva in 
prelakira.

Pakiranje: 310 ml
Barva: javor, smreka/jesen, bukev/jelša, češnja, hrast

P-A-C® AKRIL ZA PARKET

Visoko kakovosten, težko vnetljiv tesnilni material, 
ki zadržuje širjenje požara. Uporablja se za 
zapiranje spojev in oblikovnih spojev v stenah in 
stropih, kadar so povečane zahteve glede odziva 
na ogenj (vgradnja protipožarnih gradbenih 
elementov in protipožarnih stekel). V skladu z 
DIN 4102, skupina B1.
S certifikatom!

Pakiranje: 310 ml
Barva: bela, siva, črna

B-S-S® PROTIPOŽARNI SILIKON
B-S-A je težko vnetljiva tesnilna masa na akrilni 
osnovi. Primeren je za zapiranje gradbenih 
elementov, ki zadržujejo širjenje požara in za 
požarno odporne gradbene elemente. Primeren je 
za tesnjenje protipožarnih vrat in oken, spojev v 
gradbeništvu, dimnih loput, itd.
S certifikatom!

Pakiranje: 310 in 600 ml
Barva: bela, siva

B-S-A® PROTIPOŽARNI AKRIL

Posebej razvita 1-komponentna PU pena. Je težko 
vnetljiva med trdnimi mineralnimi gradbenimi 
materiali (npr. jekleni nosilci, beton, plošče iz 
vlaknatega cementa, itd.) in ustreza uporabi 
gradbenega materiala razreda B1, po DIN 4102, 
1 del.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B1

PROTIPOŽARNA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s posebnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. Je težko vnetljiva med trdnimi 
mineralnimi gradbenimi materiali (npr. jekleni 
nosilci, beton, plošče iz vlaknatega cementa, itd.) 
in ustreza uporabi gradbenega materiala razreda B, 
po DIN 4102, 1 del.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B1

PIŠTOLSKA PROTIPOŽARNA PENA
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Cinkov sprej je dolgotrajna zaščita pred 
korozijo. Primeren za pocinkanje varov in rezov, 
uporaben pri cevovodih, jeklenih konstrukcijah 
in kovanem železu. Uporaben povsod, kjer je 
kovina izpostavljena koroziji. Idealen kot barva 
pri točkovnem varjenju. Je odporen na vročino do 
+250°C, oprijem ima na vseh kovinah in se hitro 
suši. Protikorozijska zaščita se poveča v direktnem 
sorazmerju z debelino premaza.

Pakiranje: 400 ml
Barva: cink-svetla

ZINK SPREJ
Aluminijev sprej je dolgotrajna zaščita aluminija 
za vse površine. Brez problemov lahko popravljate 
in izravnate aluminijaste podlage. ALU sprej 
je odporen na vročino do +800°C in zato zelo 
primeren za kurilne naprave. Odporen proti večini 
kislin in lugov.

Pakiranje: 400 ml
Barva: aluminij

ALU SPREJ

Silikonski sprej ščiti, neguje in trajno izolira 
z dobro gladilno učinkovitostjo vse plastične, 
gumijaste in kovinske dele v notranjosti in 
zunanjosti vozil. Gumijasti deli, kot npr. gume 
na vratih, gume na pokrovu, gumijasti odbijači, 
odbijači na vratih, hladilne cevi, avtomobilske 
pnevmatike itd., se vzdržujejo, ne postanejo krhki, 
ne zamrznejo in se ne prilepijo. Vse električne 
kontakte in vžigalne naprave ščiti pred vlago.

Pakiranje: 400 ml

SILIKON SPREJ

Čistilo za PU peno je zelo učinkovito čistilo 
na osnovi acetona in je zelo primerno za 
odstranjevanje madežev sveže PU pene. Sistem 2 
v 1 omogoča tako pršenje kot čiščenje montažnih 
pištol.

Pakiranje: 500 ml

ČISTILO ZA PU PENO

Power Cleaner je učinkovit odstranjevalec, narejen 
na čisti rastlinski osnovi. Je najbolj primeren za 
odstranitev ostankov PU pene, barvnih nečistoč, 
lepil, grafitov, impregnacij, lepilnih folij, nalepk in 
še mnogo več. Univerzalno čistilo za plastična okna 
in plastično pohištvo.

Pakiranje: 100 ml in 500 ml

POWER CLEANER UČINKOVIT 
ODSTRANJEVALEC

A-P-S® Čistilo je idealno za čiščenje in poliranje 
prašno barvanih in eloksiranih ALU/ PVC profilov. 
Strjene ostanke izolacije in PU pene, mastne 
(oljnate) smolnate umazanije, ostanke zaščitne 
folije, lepilne folije in etiket, itd. odstrani brez 
ostankov. 

Pakiranje: 1000 ml

A-P-S® ČISTILO

Brez silikona 
in možnost 
prebarvanja

uporabnik
Text Box
bela, siva 1,10 EUR+DDV (310 ml)

uporabnik
Text Box
2,60 EUR+DDV (310 ml)

uporabnik
Text Box
2,20 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
8,00 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
8,00 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
1,80 EUR+DDV
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Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena. 
Primerna za tesnjenje, za zapolnjevanje, za 
izoliranje oken, uporabna pri predrtju cevi, 
instalacijah in gradbenih spojih, itd. 
Zvočno izolativna vse do 60 dB. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
Izkoristek pene ca. 45 litrov.

Pakiranje: 500 ml in 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

MONTAŽNA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s posebnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. Primerna za tesnjenje, za 
zapolnjevanje, za izoliranje oken, uporabna pri 
predrtju cevi, instalacijah in gradbenih spojih, itd.
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
Izkoristek pene ca. 45 litrov.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA MONTAŽNA PENA

GIGA 65® pištolska pena, za sušenje in strditev 
potrebuje vlago ter ima optimalno recepturo, ki 
omogoča znatno višji izkoristek pene in omogoča 
obdelavo tudi pri nizkih temperaturah (-5°C). 
Odlično izpraznjenje doze! 
Zvočna izolacija vse do 60 dB.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B2

GIGA 65® PIŠTOLSKA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s specialnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. PU pena je izdelana posebej za 
hladne dni, tako, da se lahko obdeluje podlaga 
s temperaturo do -10°C. Tudi prekinitve dela za 
daljši čas niso problem. Manjša izguba materiala in 
zvočno izolativna  
do 59 dB.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA ZIMSKA PENA

Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena, 
narejena posebej za montažo obročev jaškov in 
cevnih odprtin. Pena za tesnjenje jaškov je odporna 
na bencin, olje, vodo in na vse bakterije ter kisline, 
prisotne v tleh. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PENA ZA TESNJENJE JAŠKOV 
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena z 
navojnim obročem za pritrditev montažne pištole. 
Narejena posebej za montažo obročev jaškov in 
cevnih odprtin. Pena za tesnjenje jaškov je odporna 
na bencin, olje, vodo in na vse bakterije ter kisline, 
prisotne v tleh. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA PENA ZA TESNJENJE JAŠKOV

Optimalna rešitev za profesionalce in domače 
mojstre! Vse kar potrebujete za izolacijo spojev v 
gradbeništvu!

PROFESIONALEN PU KOMPLET
Optimalna rešitev za profesionalce in domače 
mojstre! Vse kar potrebujete v hladnih dneh za 
izolacijo spojev!

Izvleček iz naše ponudbe:

Ta 2-komponentna pena je optimalna za pritrditev 
notranjih lesenih vratnih podbojev kot tudi za 
izolacijsko montažo podlag v tuš kabinah in 
pritrditev notranjih lesenih stopnic. Zaradi visokega 
reakcijskega časa, hitre strditve, lahko že čez 60 
minut odstranimo distančne zagozde. 
Zvočno izolativno vse do 60 dB!

Pakiranje: 400 ml
Razred gradbenega materiala: B2

2K PENA
Visoko kakovostna 2-komponentna PU pena iz 
aerosolne doze z očitnimi prednostmi v primerjavi z 
1-komponentnimi penami. 2K Pena MAXI reagira 
neodvisno glede na vlažnost zraka. Brez naknadnega 
pritiska pri strjevanju, zato je še posebej primerna 
za montažo vratnih podbojev, oken in uporabna pri 
gradnji čolnov. Druge prednosti: se ne krči, hitro 
rezanje, zvočno in toplotno izolativno, itd. 
Visok izkoristek!
Pakiranje: 600 ml
Razred gradbenega materiala: B2

2K PENA MAXI

PERIMETER lepilo za plošče je razvito posebej 
za lepljenje izolacijskih plošč na kletnih stenah za 
obodno izolacijo hiše. Lepilo je primerno tudi za 
polnjenje spojev med obodom hiše in izolacijskimi 
ploščami. Obdelava od 0°C naprej! TÜV-
preizkušen, zagotavlja nelepljivost varnostnega 
ventila doze.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

LEPILO ZA PLOŠČE

Za optimalno glajenje vseh površinskih spojev 
(okenski, sanitarni). Pichlerjeva gladilna tekočina 
ne vsebuje sijajnih delcev in je primerna za 
uporabo na vseh silikonih (za razliko od običajnih 
detergentov za pomivanje, ki vsebujejo sijaj in 
povzročajo pri silikonih neželene spremembe). 
Razmerje mešanja najmanj 1:10 do 1:100.
Presežek gladilne tekočine po obdelavi odstranite, 
da se izognete morebitnemu nastanku madežev!

Pakiranje: 1 liter

GLADILNA TEKOČINA KONCENTRAT 
Mazivo za les je poseben izdelek, 
uporablja se za ročni nanos na podložne 
površine na strojih za predelavo lesa, 
montažnih mizah, frezah, itd., zato, 
da les lažje drsi. Nevtralizira smolo, 
izpodriva vlago, brez ovir pri barvanju, 
lakiranju, furniranju ali lepljenju, ker 
ne vsebuje silikona.

Pakiranje: 5 litrov

MAZIVO ZA LES

GIGA KOMPLET
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Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena. 
Primerna za tesnjenje, za zapolnjevanje, za 
izoliranje oken, uporabna pri predrtju cevi, 
instalacijah in gradbenih spojih, itd. 
Zvočno izolativna vse do 60 dB. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
Izkoristek pene ca. 45 litrov.

Pakiranje: 500 ml in 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

MONTAŽNA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s posebnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. Primerna za tesnjenje, za 
zapolnjevanje, za izoliranje oken, uporabna pri 
predrtju cevi, instalacijah in gradbenih spojih, itd.
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
Izkoristek pene ca. 45 litrov.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA MONTAŽNA PENA

GIGA 65® pištolska pena, za sušenje in strditev 
potrebuje vlago ter ima optimalno recepturo, ki 
omogoča znatno višji izkoristek pene in omogoča 
obdelavo tudi pri nizkih temperaturah (-5°C). 
Odlično izpraznjenje doze! 
Zvočna izolacija vse do 60 dB.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B2

GIGA 65® PIŠTOLSKA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s specialnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. PU pena je izdelana posebej za 
hladne dni, tako, da se lahko obdeluje podlaga 
s temperaturo do -10°C. Tudi prekinitve dela za 
daljši čas niso problem. Manjša izguba materiala in 
zvočno izolativna  
do 59 dB.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA ZIMSKA PENA

Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena, 
narejena posebej za montažo obročev jaškov in 
cevnih odprtin. Pena za tesnjenje jaškov je odporna 
na bencin, olje, vodo in na vse bakterije ter kisline, 
prisotne v tleh. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PENA ZA TESNJENJE JAŠKOV 
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena z 
navojnim obročem za pritrditev montažne pištole. 
Narejena posebej za montažo obročev jaškov in 
cevnih odprtin. Pena za tesnjenje jaškov je odporna 
na bencin, olje, vodo in na vse bakterije ter kisline, 
prisotne v tleh. 
Za sušenje in strditev je potrebna vlaga.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

PIŠTOLSKA PENA ZA TESNJENJE JAŠKOV

Optimalna rešitev za profesionalce in domače 
mojstre! Vse kar potrebujete za izolacijo spojev v 
gradbeništvu!

PROFESIONALEN PU KOMPLET
Optimalna rešitev za profesionalce in domače 
mojstre! Vse kar potrebujete v hladnih dneh za 
izolacijo spojev!

Izvleček iz naše ponudbe:

Ta 2-komponentna pena je optimalna za pritrditev 
notranjih lesenih vratnih podbojev kot tudi za 
izolacijsko montažo podlag v tuš kabinah in 
pritrditev notranjih lesenih stopnic. Zaradi visokega 
reakcijskega časa, hitre strditve, lahko že čez 60 
minut odstranimo distančne zagozde. 
Zvočno izolativno vse do 60 dB!

Pakiranje: 400 ml
Razred gradbenega materiala: B2

2K PENA
Visoko kakovostna 2-komponentna PU pena iz 
aerosolne doze z očitnimi prednostmi v primerjavi z 
1-komponentnimi penami. 2K Pena MAXI reagira 
neodvisno glede na vlažnost zraka. Brez naknadnega 
pritiska pri strjevanju, zato je še posebej primerna 
za montažo vratnih podbojev, oken in uporabna pri 
gradnji čolnov. Druge prednosti: se ne krči, hitro 
rezanje, zvočno in toplotno izolativno, itd. 
Visok izkoristek!
Pakiranje: 600 ml
Razred gradbenega materiala: B2

2K PENA MAXI

PERIMETER lepilo za plošče je razvito posebej 
za lepljenje izolacijskih plošč na kletnih stenah za 
obodno izolacijo hiše. Lepilo je primerno tudi za 
polnjenje spojev med obodom hiše in izolacijskimi 
ploščami. Obdelava od 0°C naprej! TÜV-
preizkušen, zagotavlja nelepljivost varnostnega 
ventila doze.

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B3

LEPILO ZA PLOŠČE

Za optimalno glajenje vseh površinskih spojev 
(okenski, sanitarni). Pichlerjeva gladilna tekočina 
ne vsebuje sijajnih delcev in je primerna za 
uporabo na vseh silikonih (za razliko od običajnih 
detergentov za pomivanje, ki vsebujejo sijaj in 
povzročajo pri silikonih neželene spremembe). 
Razmerje mešanja najmanj 1:10 do 1:100.
Presežek gladilne tekočine po obdelavi odstranite, 
da se izognete morebitnemu nastanku madežev!

Pakiranje: 1 liter

GLADILNA TEKOČINA KONCENTRAT 
Mazivo za les je poseben izdelek, 
uporablja se za ročni nanos na podložne 
površine na strojih za predelavo lesa, 
montažnih mizah, frezah, itd., zato, 
da les lažje drsi. Nevtralizira smolo, 
izpodriva vlago, brez ovir pri barvanju, 
lakiranju, furniranju ali lepljenju, ker 
ne vsebuje silikona.

Pakiranje: 5 litrov

MAZIVO ZA LES

GIGA KOMPLET
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Visoko kakovosten disperzijski tesnilni material 
za vse spoje in razpoke med različnimi gradbeni 
materiali v notranjosti. Primeren za priključne 
spoje z nizkimi obremenitvami. Praktično 
raztezanje od najmanj 10% naprej. Lahko se 
prebarva, prelakira ali omeče.

Pakiranje: 310 ml in 600 ml
Barva: prozorna, bela, siva

M-A-C® PLESKARSKI AKRIL
H-D-A® je še posebej primeren za tesnjenje znotraj 
in zunaj, uporaben je kadar želimo kombinirati 
prednosti silikona kot tudi prednost prebarvanja 
akrila! Je raztegljiv kot silikon in ima možnost 
prebarvanja kot akril!

Pakiranje: 310 ml in 600 ml
Barva: bela

H-D-A® VISOKO RAZTEGLJIV AKRIL

Tesnilni material s površino, ki je podobna 
ometu, na poliakrilni osnovi. Izdelek je pomešan 
s kremenčevim peskom in ustvarja pri predelavi 
strukturno podlago ter tako zagotavlja, da pri 
obdelavi ne nastaja gladka površina. Izdelek je 
potrebno vse do utrditve ščititi pred dežjem.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bela

R-P-A® AKRIL ZA RAZPOKE IN OMET
Narejen je posebej za tesnjenje spojev in razpok 
na parketnih, laminatnih in lesenih tleh. Primeren 
je le za notranjo uporabo. Ima oprijem na lakiran 
in nelakiran parket. Lahko se brusi, prebarva in 
prelakira.

Pakiranje: 310 ml
Barva: javor, smreka/jesen, bukev/jelša, češnja, hrast

P-A-C® AKRIL ZA PARKET

Visoko kakovosten, težko vnetljiv tesnilni material, 
ki zadržuje širjenje požara. Uporablja se za 
zapiranje spojev in oblikovnih spojev v stenah in 
stropih, kadar so povečane zahteve glede odziva 
na ogenj (vgradnja protipožarnih gradbenih 
elementov in protipožarnih stekel). V skladu z 
DIN 4102, skupina B1.
S certifikatom!

Pakiranje: 310 ml
Barva: bela, siva, črna

B-S-S® PROTIPOŽARNI SILIKON
B-S-A je težko vnetljiva tesnilna masa na akrilni 
osnovi. Primeren je za zapiranje gradbenih 
elementov, ki zadržujejo širjenje požara in za 
požarno odporne gradbene elemente. Primeren je 
za tesnjenje protipožarnih vrat in oken, spojev v 
gradbeništvu, dimnih loput, itd.
S certifikatom!

Pakiranje: 310 in 600 ml
Barva: bela, siva

B-S-A® PROTIPOŽARNI AKRIL

Posebej razvita 1-komponentna PU pena. Je težko 
vnetljiva med trdnimi mineralnimi gradbenimi 
materiali (npr. jekleni nosilci, beton, plošče iz 
vlaknatega cementa, itd.) in ustreza uporabi 
gradbenega materiala razreda B1, po DIN 4102, 
1 del.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B1

PROTIPOŽARNA PENA
Visoko kakovostna 1-komponentna PU pena 
s posebnim navojnim obročem za pritrditev 
montažne pištole. Je težko vnetljiva med trdnimi 
mineralnimi gradbenimi materiali (npr. jekleni 
nosilci, beton, plošče iz vlaknatega cementa, itd.) 
in ustreza uporabi gradbenega materiala razreda B, 
po DIN 4102, 1 del.
S certifikatom!

Pakiranje: 750 ml
Razred gradbenega materiala: B1

PIŠTOLSKA PROTIPOŽARNA PENA
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Cinkov sprej je dolgotrajna zaščita pred 
korozijo. Primeren za pocinkanje varov in rezov, 
uporaben pri cevovodih, jeklenih konstrukcijah 
in kovanem železu. Uporaben povsod, kjer je 
kovina izpostavljena koroziji. Idealen kot barva 
pri točkovnem varjenju. Je odporen na vročino do 
+250°C, oprijem ima na vseh kovinah in se hitro 
suši. Protikorozijska zaščita se poveča v direktnem 
sorazmerju z debelino premaza.

Pakiranje: 400 ml
Barva: cink-svetla

ZINK SPREJ
Aluminijev sprej je dolgotrajna zaščita aluminija 
za vse površine. Brez problemov lahko popravljate 
in izravnate aluminijaste podlage. ALU sprej 
je odporen na vročino do +800°C in zato zelo 
primeren za kurilne naprave. Odporen proti večini 
kislin in lugov.

Pakiranje: 400 ml
Barva: aluminij

ALU SPREJ

Silikonski sprej ščiti, neguje in trajno izolira 
z dobro gladilno učinkovitostjo vse plastične, 
gumijaste in kovinske dele v notranjosti in 
zunanjosti vozil. Gumijasti deli, kot npr. gume 
na vratih, gume na pokrovu, gumijasti odbijači, 
odbijači na vratih, hladilne cevi, avtomobilske 
pnevmatike itd., se vzdržujejo, ne postanejo krhki, 
ne zamrznejo in se ne prilepijo. Vse električne 
kontakte in vžigalne naprave ščiti pred vlago.

Pakiranje: 400 ml

SILIKON SPREJ

Čistilo za PU peno je zelo učinkovito čistilo 
na osnovi acetona in je zelo primerno za 
odstranjevanje madežev sveže PU pene. Sistem 2 
v 1 omogoča tako pršenje kot čiščenje montažnih 
pištol.

Pakiranje: 500 ml

ČISTILO ZA PU PENO

Power Cleaner je učinkovit odstranjevalec, narejen 
na čisti rastlinski osnovi. Je najbolj primeren za 
odstranitev ostankov PU pene, barvnih nečistoč, 
lepil, grafitov, impregnacij, lepilnih folij, nalepk in 
še mnogo več. Univerzalno čistilo za plastična okna 
in plastično pohištvo.

Pakiranje: 100 ml in 500 ml

POWER CLEANER UČINKOVIT 
ODSTRANJEVALEC

A-P-S® Čistilo je idealno za čiščenje in poliranje 
prašno barvanih in eloksiranih ALU/ PVC profilov. 
Strjene ostanke izolacije in PU pene, mastne 
(oljnate) smolnate umazanije, ostanke zaščitne 
folije, lepilne folije in etiket, itd. odstrani brez 
ostankov. 

Pakiranje: 1000 ml

A-P-S® ČISTILO

Brez silikona 
in možnost 
prebarvanja

uporabnik
Text Box
3,90 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
3,80 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
4,20 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
100 ml = 10,15 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
500 ml = 30,60 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
14,95 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
3,25 EUR+DDV
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AIRFIX ®
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Preizkušeno: DIN 18545
Skupina E, 2 delVisoko kakovosten, silikonski tesnilni material, 

na osnovi kisa, za vse priključke na področju 
sanitarij. Dober oprijem na vse nevpojne podlage, 
kot so keramika, emajl, ipd. - razen na pocinkano 
pločevino in baker. Odporen proti plesni, staranju, 
visoko elastičen, UV stabilen. Premium kakovost!

Pakiranje: 310 ml
Barva: transparentna, bela, siva, manhattan, 
bahama bež, srebrno siva, jasmin

Pichler Chemie AIRFIX® posebna pena je 
bila razvita, da trajno hermetično izolira 
dilatacijske spoje, na območju strešne 
gradnje (sistem BauderPIR- toplotna 
izolacija špirovcev). Uporablja se za 
izoliranje špirovcev (tramov) in slemenskih 
leg ostrešij, kakor tudi za izolacijo spojev 
na tem področju. Preverjeno zrakotesno do 
1000 Pa.

• Visoka toplotna in zvočna 
izolacija do 62 dB.

• Trajen 2-stranski oprijem tudi pri 
gibljivih gradbenih komponentah 
vse do 30%.

• Omogoča zrakotesne rešitve, 
tudi v smislu Ö-norme B 4119.

Pichler Chemie AIRFIX® s svojo 
visoko elastičnostjo zagotavlja, tudi pri 
gibljivih gradbenih komponentah, trajen 
2-stranski oprijem in zanesljivo izolacijo. 

Pakiranje: 750 ml

AIRFIX® KOMPLET ZA ZAČETNIKE
Rešitev začetnikom za profesionalno 
strešno izolacijo. Vsebuje vse kar 
potrebujete za zrakotesno in toplotno 
izolativno tesnjenje strehe.

Ustreza zahtevam Zveze za podnebje v Avstriji
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S-S-P® SANITARNI SILIKON

Visoko kakovosten, nevtralen, mrežasto povezan, 
silikonski tesnilni material, na osnovi oksima. 
Primeren je za mokro steklenje pri tesnjenju 
oken in vrat, kakor tudi za zatesnitev spojev med 
montažnimi betoni in drugimi zatesnitvami spojev 
pri gradnji. 

Pakiranje: 310 ml in 600 ml 
Barva: transparentna, mlečno transparentna, RAL 
9016 prometno bela, RAL 9001 kremno bela, 
RAL 9002 sivo bela, RAL 7044 svilnato siva, RAL 
9006 beli aluminij, RAL 8016 mahagoni/rjava, 
RAL 9005 črna

B-G-M® NEVTRALNI SILIKON  
za gradnjo- steklo- kovino 

H-T-S® je silikonska tesnilna masa za uporabo v 
industriji in gradbeništvu, kjer bo izpostavljena 
visokim temperaturam. Področje uporabe 
vključuje proizvodnjo vozil in motorjev, tesnjenje 
ogrevalnih in kurilnih naprav, priključkov 
dimnih cevi, itd.

Pakiranje: 310 ml
Barva: železno rdeča

H-T-S® VISOKOTEMPERATURNI 
SILIKON S-T-G® Structural Glacing je poseben tesnilni material z 

visokim raztezanjem in odlično lastnostjo oprijemanja. 
Primeren za tesnjenje in lepljenje steklenih fasad. Ekstremna 
odpornost na UV žarke, ne poškoduje lepljenega stekla 
(VSG). V skladu z DIN 18545, del 2, skupina E in 
Ö-normo B 3723.

Pakiranje: 600 ml
Barva: črna

S-T-G® STRUCTURAL GLACING
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Univerzalno 1-komponentno konstrukcijsko lepilo 
nudi široko paleto oprijema na različnih materialih. 
Preprosta uporaba, hitro začetno oprijemanje, 
visoka trdnost z zelo hitrim strjevanjem. Je brez 
topil, neškodljiv za naravni kamen, primeren za 
brušenje in lakiranje, odporen proti vremenskim 
vplivom, nizka ekspanzija materiala.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

PU CONTACT KONSTRUKCIJSKO LEPILO
FASER PLUS je kakovostno, specialno močno 
lepilo, visoke trdnosti narejeno na PU osnovi 
in vsebuje steklena mikrovlakna. Armiranje s 
steklenimi vlakni povzroči izredno visoko žilavost, 
vezno trdnost in doseže zelo dobre vrednosti za 
vodoodpornost (EN 204), v skladu z obremenilno 
skupino D4, kot tudi odlično vremensko 
in temperaturno odpornost lepilnega spoja. 
Preizkušeno po DIN EN 14257 (WATT 91) ~ 
10.5 N/mm². 
S certifikatom!
Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

FASER PLUS

Novo univerzalno 1-komponentno lepilo za 
elastične in vibracijsko močne povezave. Širok 
spekter oprijema na različnih materialih (kovine, 
leseni materiali, duro- in termoplasti, gradbeni 
materiali, keramika, steklo). Primerno za izdelavo 
vozil, akustike, okenskih polic, montažnih in 
popravnih lepljenj za okna in vrata in še mnogo 
več. Primeren za zapolnjevanje spojev kuhinjskih in 
delovnih plošč.

Pakiranje: 290 ml
Barva: prozorna, bela, siva, črna

K-D-F®  LEPITI- TESNITI- SPOJITI
K-D-F® EXPRESS je novo, univerzalno lepilo za 
elastične in vibracijsko močne povezave. Za lepilo 
je značilen visok začetni oprijem in izredno visoka 
moč lepljenja do 67 kg/cm². Toplotno odporno do 
+95°C, odporno proti vremenskim vplivom, UV 
barvno stabilno in brez topil.

Pakiranje: 290 ml
Barva: bela

K-D-F® EXPRESS

Disperzijsko lepilo brez topil, za hitro in trajno 
lepljenje. Primerno za lepljenje in fiksiranje 
različnih materialov, kot so les in stiroporne plošče. 
Pozor: lepilo se strdi z odvajanjem vlage, zato mora 
biti ena stran podlage vedno vpojna.

Pakiranje: 310 ml
Barva: bež

M-D-K® MONTAŽNO LEPILO
Posebna 2-komponentna lepilna malta za vgradnjo 
težkih sider, navojnih palic v beton ali opeko. 
V-M-K® je primeren za pritrjevanje elementov 
kot npr. betonskega železa, profilov, sidrnih palic, 
rešetk, navojnih palice, itd. Posebna prednost: 
obdelava mogoča brez posebne opreme, zadošča že 
pištola za kartuše. Brez stirena!

Pakiranje: 150 ml in 280 ml

V-M-K® VEZNA MALTA

B-F-K® je idealen za lepljenje in izolacijo para 
propustnih in para nepropustnih tesnilnih trakov 
pri montaži oken in vrat. Uporaben je tudi 
za nepredušno lepljenje spojev, tesnilnih folij, 
gradbenih elementov in prekrivanje spojev v suhi 
gradnji.

Pakiranje: 310 in 600 ml
Barva: svetlomodra

B-F-K® LEPILO ZA GRADBENO FOLIJO

C-A-K® 20 je 1-komponenten Cyanacrylat 
za lepljenje manjših, trših površin različnih 
materialov.

Pakiranje: 20 g PE steklenica

C-A-K® 20 SEKUNDNO LEPILO

Preizkušeno
ISEGA 27389 U 09

Preizkušeno
ift Rosenheim

NOVO!

Bliskovito 
lepljenje in 

močan oprijem!Vročinsko odporen 
do +300˚C

uporabnik
Text Box
5,15 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
6,40 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
prozorna 5,90 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
6,15 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
2,10 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
7,80 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
4,70 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
3,30 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
bela, siva, črna 5,60 EUR+DDV



• Enostavno in strokovno
• Mobilno in fleksibilno
• Doživljenjska garancija*
 *na H-P-S® jeklenko za stisnjen zrak
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SYSTEM PICHLER®
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Montaža oken, ki ustreza smernicam RAL
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Spojni material, SYSTEM PICHLER®, sestavljen iz posebne mehko celične pene in iz FD 300®, 
omogoča strokovno montažo ustrezno smernicam RAL in Ö-normi B 5320. Vse zahteve, ki jih 
postavljajo veljavni standardi, so s tem sistemom trajno izpolnjene.

SYSTEM PICHLER® omogoča tudi aktivno okolju prijazno montažo! Pri komponenti A, 
mehko celični peni, ni samo uporabljeni potisni plin brez CFC, HCFC in HFC, tudi sama pena ne 
vsebuje halogeniranih organskih dodatkov (brom, klor, jod, itd). Komponenta B, FD 300® je brez 
izocianata, silikona in topil.

Bistveno višja toplotna izolacija, s čimer se znatno zmanjšajo stroški ogrevanja.

Sistem za vgradnjo, SYSTEM PICHLER®,  združi 6 montažnih prednosti v en sistem:

• strokovna montaža,
• energijsko varčna montaža,
• zvočno izolacijska montaža,
• ekonomska montaža,
• PRO- sanacijska montaža,
• aktivna okolju prijazna montaža.

SYSTEM PICHLER® Funkcijska garancija
Kot prvo avstrijsko podjetje nudi podjetje Pichler Chemie® (po vsem svetu) 
funkcijsko garancijo za montažo oken (30 let funkcijske garancije na material)!

H-P-S
®
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MRešitev, ki prihrani moč in čas 
profesionalnim mojstrom!
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Izdelek številka ena med montažnimi pištolami za peno!
S tefl onsko prevleko proti zlepljanju pene.

Pištola za peno PP 65
Za profesionalce!
Lažja montažna pištola za peno!

Pištola za peno PP 45

Klasika med montažnimi pištolami za peno! 
Robustna in trdoživa.

Pištola za peno PP 25

Za 310 ml kartuše 

Pištola za kartuše »Wexford«
Za 310 ml kartuše z nizko viskoznostjo! Visoka prevojnost- 1:21!

Pištola za kartuše »Chilton«

za polnila v vrečah 310/ 400/ 600 ml
Ročna pištola za polnila v vrečah

za polnila v vrečah 310/ 400/ 600 ml
Pnevmatska pištola za polnila v vrečah

uporabnik
Text Box
23,40 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
12,90 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
13,70 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
7,70 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
27,40 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
32,50 EUR+DDV

uporabnik
Text Box
140,00 EUR+DDV



11

D
ic
ht
b
än

d
er

RAL montaža stran 3
H-P-S Sistem stran 3
Strešni sistem stran 4
Silikoni stran 4
Akrili stran 5
Protipožarni proizvodi stran 5
PU pene stran 6
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Lepila stran 9
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Tehnični dokumenti stran 11
Kleji - lepila stran 12

PAMETNI GRADBENI MATERIALI
Za profesionalce pri sistemih tesnjenja in izolacije
Družinsko podjetje PICHLER CHEMIE®, ki je bilo ustanovljeno avgusta 
2002, in sicer pod vodstvom lastnika podjetja Gabriela Pichlerja, si je že 
v prvem letu (preko pooblaščenih trgovcev), priborilo dober položaj na 
avstrijskem trgu.

Tekom let so sledile tržne širitve. Zaradi nadaljnje dobre širitve podjetja je bilo 
podjetje leta 2008 preoblikovano v d.o.o. in je leta 2012 odprlo hčerinsko 
podjetje v Bosni in Hercegovini. Družinsko podjetje trenutno deluje v 12 
državah po Evropi.

Leta 2003 je podjetje pričelo z razvojem preproste, ampak strokovne montaže 
oken. Mednarodna prijava patenta se je izvršila leta 2005 in leta 2009 je bila 
s strani Evropskega patentnega urada tudi odobrena. Danes je SYSTEM 
PICHLER® priznani montažni sistem, ki ga priporočajo vodilni proizvajalci 
oken.

Prepričljiv uspeh ponujenih kakovostnih izdelkov je bil nujen vzrok za 
povečanje zmogljivosti. V prihajajočih letih načrtuje podjetje Pichler Chemie 
nadaljnje inovacije za vpeljavo trga.

Gabriel PichlerImpressum

Izdajatelj in odgovoren za vsebino:
Pichler Chemie d.o.o., A – 8461 Ehrenhausen,

Platscherstrase 58, +43 3453 5310, f +10,
offi  ce@pichler-chemie.at, www.pichler-chemie.at

Matična številka: FN 317256d
Davčna številka: ATU64548458

Direktor: Gabriel Pichler

Pichler Chemie d.o.o. Sarajevo
Hrasnička cesta br. 53, BiH-71210 Ilidža Sarajevo

+387 (0) 33 429 695, +387 (0) 33 429 696
sarajevo@pichler-chemie.com, www.pichler-chemie.com

Vsa vsebina tega kataloga je avtorsko zaščitena. Vsakršna uporaba, 
vključno s ponatisom, je dovoljena le s pisnim soglasjem izdajatelja. Naša 

navodila, smernice predelave, navedbe izdelkov in storitev ter druge 
tehnične izjave so le splošne smernice; te opisujejo samo kakovost naših 

izdelkov in storitev (podatki o ceni, določanje časa izdelave) ter ne dajejo 
nobenega jamstva po členu § 443 BGB. Zaradi raznolikosti uporabe 

vsakega izdelka in posebnih okoliščin (npr. parameter predelave, lastnosti 
materialov, itd) je dolžnost uporabnika lastno testiranje; brezplačno 

svetovanje tehničnih navodil v ustni in pisni obliki kot tudi testiranje ni 
zavezujoče. Za več informacij o varnosti izdelkov in ravnanju z izdelkom, 

si oglejte naš varnostni list in etiketo proizvoda. Splošna gradbeno- 
nadzorna dokazila o testiranju se lahko razmnožujejo le v kompletu. 

Objava publikacij v odlomkih zahteva naše soglasje.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, zmot, tiskarskih in 
slovničnih napak.

Izdaja 01/2013, naklada 5000 kosov, cena za kos 12 €.

Tisk
www.garb.si
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PE okrogle vrvice so še posebej primerne za uporabo 
pri spojih, vmesnih stenah, talnih oblogah, oknih, 
zgradbah, pokrovih, vratih, popravilih razpok, itd.

Velikosti: 6/ 8/ 10/ 13/ 15/ 
20/ 25/ 30/ 50 mm

PE OKROGLA VRVICA zaprto- celična 

Predložni trakovi so brez nalepljene 
folije in enostransko samolepljivi. 
Komprimirani trakovi dosegajo 
vodotesnost pod statičnim pritiskom v 
skladu z DIN 18055. 
UV obstojni!

Na razpolago so različne velikosti.
Razred gradbenega materiala: B1

PREDLOŽNI IN KOMPRIMIRANI 
TRAKOVI

PVC montažne zagozde za prenos obremenitev in nastavitev 
razdalj pri montaži oken.
Enostavne za uporabo in poljubno nastavljive med 11- 18 mm 
in med 18- 28 mm višine.

MONTAŽNE ZAGOZDE ALIGATOR
Ta praktičen litrski razpršilnik s 
črpalko omogoča in olajša vsestranska 
dela. Nastavljiva šoba omogoča 
izhod rahlo razpršene vode, vse do 
curka vode, ki je idealen za pred- in 
zaključno vlaženje pri delih s PU 
peno. Uporaben tudi za strokoven 
nanos razredčenega koncentrata 
gladilne tekočine na spoj, brez da bi 
pri tem nepotrebno porabljali gladilno 
tekočino. 

WATER SPRAYER RAZPRŠILNIK ZA VODO 

Odlično dopolnilo k Pichler Chemie® koncentratu 
gladilne tekočine. S to lopatico za glajenje lahko 
spoje odlično zgladimo. Vogali so različno močno in 
poševno prirezani za optimalno oblikovanje različnih 
kotov zaključnih spojev.

LOPATICA ZA GLAJENJE
Profesionalni montažni set, sestavljen iz 
montažne pištole za peno, rezila za 
mehko celično peno, ostrilca 
rezila in lopatice za 
glajenje, olajša delo 
pri strokovni 
zatesnitvi 
gradbenih 
zaključnih 
spojev. 

PROFESIONALNI MONTAŽNI KOMPLET

Priročnik izdelkov
Za arhitekte, nabavne službe, 
načrtovanja in razpise

uporabnik
Text Box
0,80 EUR+DDV (11-18mm)

uporabnik
Text Box
0,85 EUR+DDV (18-28mm)

uporabnik
Text Box
18,25 EUR+DDV
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Visoko kakovostno, vodo obstojno, hladno lepilo za les, 
primerno za lepljenje trdega in mehkega lesa, laminatnih 
plošč, furnirja in robov. Ustreza ravni kakovosti po DIN 
EN 204/D3 in se lahko uporablja skupaj s trdilcem (trdilec 
POFENOL® P10: dodatek 5%). Z dodatkom trdilca doseže 
zmes kakovost lepljenja D4.
Testiran WATT 91

Pakiranje: 32 kg hobok
                 12 kg vedro

SYSTEM PICHLER

FASER PLUS

POFENOL®

®

www.pichler-chemie.at

Katalog izdelkov 
za obrt in industrijo

Montaža oken, ki ustreza smernicam RAL!

Lepila

Kleji - lepila

POFENOL® D3 W91
Visoko kakovostno, pripravljeno za uporabo, hladno lepilo 
za les. Idealno za uporabo na vseh področjih uporabe kot so 
pohištvo, furnir, proizvodnjo sobnih vrat, lepljenje spojev, 
zatičev, montažo, lepljenje klad, nalepljanje plastičnih plošč, 
PVC nalepk, namiznih oblog na leseno površino. Izpolnjuje 
standard kakovosti v skladu z 
DIN EN 204/D2 in je še posebej 
primeren za industrijsko rabo.

POFENOL® D2

POFENOL® W- Lepilo 4.0 je 
konfekcijsko pripravljena sečninska smola 
v prahu, brez formaldehida. Lepilo se brez 
dodajanja trdila in brez nadaljnjih polnil 
zmeša z vodo in se uporablja za površinsko 
lepljenje z vročim stiskanjem. Trdnost 
lepljenja ustreza IF 20, DIN 68 705.

POFENOL® W- Lepilo 4.0
POFENOL® SK 200 termoplastično 
lepilo, je etilen-vinil-acetat, primeren 
za strojno lepljenje robov, furnirjev, 
smolastih papirnih robov, PVC poliestera 
ter melaminskih smolastih robov. Izdelek 
je še posebej primeren za lepljenje robov 
masivnega lesa.

POFENOL® SK 200 LEPILO ZA ROBOVE

POFENOL® P10 Trdilo, v skladu s tabelo Poraba količin 
POFENOL® W91 D3, lepilu za les previdno primešajte in 
porabite v roku približno 7 dni. Po dodatku trdila doseže 
zmes kakovost lepljenja D4. Pred 
dodajanjem trdila prosimo, da trdilo 
preizkusite na neoporečnem stanju, 
trdilec mora biti raztopljen brez usedlin. 

POFENOL® P10 TRDILO
S svojim posebnim sistemom zobcev, POFENOL® 
lopatica za lepljenje, optimalno ustreza nanosu lepila 
za les!

POFENOL® LOPATICA ZA LEPLJENJE
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Pakiranje: 32 kg hobok
                 12 kg vedro

Pakiranje: 25 kg vreča Pakiranje: 25 kg vreča

Pakiranje: 600 g




