Systém pro tavné lepení
HKP 220
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Rychlá pokládka a kvalitativně bezvadné výsledky – to
jsou dnešní požadavky. Aby to bylo možno optimálně
zajistit, nabízí ﬁrma Döllken Proﬁles rozsáhlý sortiment
osvědčených systémových nástrojů. Pro rychlé, čisté
a bezpečné upevnění lišt vyvinula ﬁrma Döllken Proﬁles
systém pro tavné lepení.

Přehled výhod:
 rychlé, čisté a bezpečné lepení podlahových lišt
 Döllken Proﬁles nabízí systémovou záruku při dodržení
podmínek montáže
 jednoduchá manipulace a snadné nanášení
 nedochází k odkapávání díky integrovanému
kuličkovému uložení

Nástroje pro zpracování si můžete
NOVĚ zapůjčit na našich webových stránkách
www.naradi-doellken.cz

Máte k produktu dotazy nebo
potřebujete tipy
od našich profesionálů?
Pak nás jednoduše kontaktujte:
Horká linka: +420 251 627 298
nebo prostřednictvím naší aplikace!

Informace o lepicím systému

Extra dlouhý kabel (4,5 m)
a otevřená doba pro ﬁxaci
až 30 sekund výrazně
usnadňuje práci a montáž lišt.
Obj. č. 5105420

Tavné lepidlo HKS18/300 je
k dispozici ve dvou barevných
variantách (transparentní
a oranžová). Balení obsahuje
27 ks tyček, 2 kg.
Obj. č. transparent 5105422
Obj. č. mrkev 5105421

Vhodné pro zpracování následujících podlahových lišt Döllken Proﬁles:
 EP 60/13
 S 60 ﬂex life Top
 S 100 life
 S 66/22 ﬂex life
 Cubu Serie
 TS 60 / 100 life
 C 60 life Top
 C 100 life
 D 60 life Top
 System MD 63

 System SL 48
 Quick MIG
 CSL 70
 USL 60 / USL 60 K
 USL 60 Clip
 RL 10
 HSL 6,8, 10
 TLE 55
 TL 55

V případě potřeby je možno
zahnutou trysku snadno vyměnit.
Obj. č. 5105884

Technické údaje
Lepicí pistole typ HKP 220
 Lepicí pistole se síťovým kabelem
délky 4,5 m
 Zalomená tryska
 Kufr
 Příručka k lepicí pistoli
Tavné lepidlo HKS18/300
 5 plastových sáčků, každý 2 kg = 10 kg
nebo
 1 plastový kbelík 5kg = 66-67 lepicích
tyčinek

Tipy od profesionála

Návod k použití
naleznete také na adrese:
www.doellken-proﬁles.com
nebo v aplikaci Doellken

Další pokyny k podmínkám a provádění
montáže získáte v příslušném návodu
k použití.
Zu ﬁnden unter:
www.doellken-proﬁles.com oder in der
Doellken-App
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Nové videonávody pro pokládku
na adrese www.doellken-proﬁles.com,
v aplikaci Doellken nebo na YouTube.

Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414
155 21 Praha 5 - Zličín

T: +420 251 627 298
info.cz@doellken-proﬁles.com
www.doellken.cz

