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prostředkyk ošetření

FENOSOL – intenzivní čistič
Speciální čistící a ochranný prostředek s konzervačnímúčinkem na okna,
dveře, rolety a jiné povrchové plochy z tvrdého, bílého PVC, nenarušující, bez fosfátu.
Prostředek je šetrný k pokožce, antibakteriální, biologicky odbouratelný, nehořlavý.

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOSOL – čistič na dekor
Speciální istící a ochranný prost edek na okna, dve e, rolety aj. povrchové plochy
ze strukturovaného PVC, barevné, potažené folií (Renolit). Prostředek je šetrný k pokožce,
antibakteriální, biologicky odbouratelný, neho lavý.

č ř ř

ř

FENOSOL – emulze na hliník
Čistící a ochranný prostředek na okna, dveře, rolety aj. s povrchovou plochou z hliníku vprovedení

ř ě lakovan č č ě ě
ř. znač ě ů, rezav ů v

hliník p írodní, eloxovaný, práškov ý nebo lakovaný. Ke kone nému o išt ní a odstran ní
nap ek (fix) z výroby, odstran ní gumových zbytk ých ploch, zbytk ápna nebo malty.

200030 FENOSOL – Al – emulze 500 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu
200722 FENOSOL – Al – emulze v krabičce 500 ml plast. láhev 20 lahví s hadříkem

v jednotl. krabičk.
200743 FENOSOL – Al. – emulze 250 ml plast. láhev 25 lahví v kartonu
200720 FENOSOL – Al – emulze 100 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu

č.artiklu: označení: obsah: balení:

intenzivní čistič

čistič na dekor

emulze na hliník
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147801 FENOSOL int. čistič na PVC bílé 500 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu
147802 FENOSOL int. čistič na PVC bílé 500 ml plast. láhev 20 lahví s hadříkem

v jednotl. krabičk.
200741 FENOSOL int. čistič na PVC bílé 250 ml plast. láhev 25 lahví v kartonu
200700 FENOSOL int. čistič na PVC bílé 100 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu

200031 FENOSOL čistič na dekor 500 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu
200712 FENOSOL čistič na dekor v krabičce 500 ml plast. láhev 20 lahví s hadříkem

v jednotl. krabičk.
200742 FENOSOL čistič na dekor 250 ml plast. láhev 25 lahví v kartonu
200710 FENOSOL čistič na dekor 100 ml plast. láhev 20 lahví v kartonu



prostředkyk ošetření

FENOSOL – servisní, údržbové a istícíMINI sady na plastová okna a dve eč ř
Velmi vhodné např. do zakázkových kanceláří jako servisní balíček, dárek k novýmoknům, jako
podpora prodeje zakázek, reklamní zboží s vašim logemapod. (využĳte možnost etikety s vašim
firemním logema adresou – info na konci katalogu).

Dodáváme vprovedení na povrchové plochy
-PVC tvrdé bílé
- PVC tvrdé dekor (Renolit)
- Hliník

Dodáváme vprovedení na povrchové plochy
-PVC tvrdé bílé
- PVC tvrdé dekor (Renolit)
- Hliník

Obsah balení:
- intenzivní čistič (dle druhu povrchové plochy) 100 ml
- prostředek na ošetření těsnění 50 ml
- sprej na kování (rozprašovač) 20 ml
- hadřík k čištění
ávod k ošet ování- n ř

Obsah balení:
- intenzivní čistič (dle druhu povrchové plochy) 500 ml
- prostředek na ošetření těsnění 100 ml
- sprej na kování (rozprašovač) 100 ml
- hadřík k čištění
ávod k ošet ování- n ř

FENOSOL – servisní, údržbové a istícíMAXI sady na plastová okna a dve eč ř
Velmi vhodné např. do zakázkových kanceláří jako servisní balíček, dárek k novýmoknům, jako
podpora prodeje zakázek, reklamní zboží s vaším logemapod. (využĳte možnost etikety s vaším
firemním logema adresou – info na konci katalogu)

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

čistící MAXI sady na plastová okna a dveře

čistící MINI sady na plastová okna a dveře
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200780 FENOSOL MINI sada na PVC bílé 1 sada (krabička) 50 sad vkartonu
200781 FENOSOL MINI sada na PVC dekor 1 sada (krabička) 50 sad vkartonu
200782 FENOSOLMINI sada na hliník 1 sada (krabička) 50 sad vkartonu

200750 FENOSOLMAXI sada na PVC bílé 1 sada (krabička) 20 sad vkartonu
200751 FENOSOLMAXI sada na PVC dekor 1 sada (krabička) 20 sad vkartonu
200752 FENOSOLMAXI sada na hliník 1 sada (krabička) 20 sad vkartonu

ml
ml
ml

(krabi ka) 20 sad vkartonuo
(krabi ka) 20 sad vkartonuo

č
č

1 sada
1 sada

řeř

ka) 50 sad vkartonuč



prostředkyk ošetření

FENOSOL sada k ošetření povrchů z ušlechtilé oceli
Kompletní sada pro intenzivní išt ní a ošet ování povrchových ploch ušlechtilých ocelí.
K o išt ní zne ist ných ploch se používá FENOSOLE-MI-L isti ásledn išt né
plochy se používá FENOSOLE-ST-E.

č ě ř
č ě č ě č č, n ě ke konzervaci oč ě

Obsah balení:
- čistič na nerezE-MI-L se schopností
odstranění rzi 100 ml

edek ke konzervaci E-ST-S 50 m

íky
ávod k ošet ování

- prostř
- sprej na kování 20 ml
- 2 ks hadř
- n ř

200835 FENOSOL sada k ošetření nerezu 1 sada (krabička) 50 sad vkartonu

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOSOL sada k ošet ování d evař ř

Obsah balení:
- FENOSOL balzámna dřevo
(s nanášecí pěnovkou) 100 ml
- čistič na dřevo 100 ml

ání (rozprašova
istící had ík
ávod k ošet ování

- sprej na kov č) 20 ml
- č ř
- n ř

200795 FENOSOL sada k ošet ování d eva 1 sada (krabička) 25 sad v kartonuř ř

č.artiklu: označení: obsah: balení:

200748 FENOSOL E-ST-S čistič 1000 ml láhev 15 ks v kartonu
200747 FENOSOL E-ST-S čistič 500 ml láhev 20 ks v kartonu
200749 FENOSOL E-ST-S čistič 20 ml láhev 20 ks v kartonu
200802 FENOSOL – čistič 400 ml spray 12 ks v kartonu

FENOSOL – čistič na ušlechtilé kovy
Speciální istící prost edek na lesklé nerezové, mosazné a chromované kovy.
istí, udržuje a konzervuje povrchové plochy. Po o išt ní se na povrchové ploše netvo í „olejový film“.

č ř
Č č ě ř

č.artiklu: označení: obsah: balení:

čistič na ušlechtilé kovy

ošetření povrchů z ušlechtilé oceli

ošetření dřeva
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čističe

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOSOL - speciální intenzivní čistič s „UVAsystémem“
Tyto intenzivní čističe se používají ve výrobě oken a dveří a při montážích.
Vyznačují se vysokým „antistatickým“ účinkema ochranou proti povětrnostním vlivům.
FENOSOL intenzivní čističe neobsahují „chlorované uhlovodíky“.

FENOSOL S 5 UVA
Leštící a vyhlazovací prostředek se SILNĚ narušujícím účinkem.
Odstra uje silná zne išt ní a je vhodný k „vyhlazování“ sva ených rohových spojení profil
dále vhodný k vyrovnánímenších škrábanc

ň č ě ř ů,
ů na povrchu plastu.

200008 FENOSOL S 5 UVA 1 l plechovka 10 ks v kartonu

Použití na materiál: výhradně na povrchy profilů z tvrdého, bílého PVC
Oblast použití: výroba amontáž

FENOSOL S 10 UVA
Čistící prostředek se SLABĚ narušujícím účinkem.
Odstraňuje pomocné značky (tužka), stopy po pryži, zbytky lepidel, asfaltu, silikonu
v čerstvě nanesenémstavu, běžná znečištění povrchu a slouží k přípravě lepených ploch.

200016 FENOSOL S 10 UVA 1 l plechovka 10 ks v kartonu

Použití na materiál: profilové plochy z tvrdého, bílého PVC
Oblast použití: výroba amontáž

intenzivní čistič s „UVAsystémem“

5



čističe

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOSOL S 20 UVA
istící prost edek BEZ narušujícího ú inku.

Odstra uje stopy po pryži, zbytky lepidel, zbytky PUR-p ny a silikonu v erstvémstavu.
Slouží k p íprav ých ploch, odstra uje b žná zne išt ní.

Č ř č
ň ě č

ř ě lepen ň ě č ě

Použití na materiál:

Oblast použití:

profilové plochy z tvrdého PVC aPVC potaženého foliemi
(např. Reno-Lit) a akrylátem, plochy lamina apod.
výroba amontáž.

200020 FENOSOL S 20 UVA 1 l plechovka 10 ks v kartonu

Speciální isti íkové profily – ur en na hliníkové plochy surové, eloxované i práškov
é. Ke kone nému o išt ní a odstran ní zna ek z výroby, pryžových zbytk išt ní

od vápna amalty, zbytk ny a silikon erstvémstavu.
ELP-Systémchrání povrch materiálu.

FENOSOLAl s ELP-systémem
č č na hlin č ě

lakovan č č ě ě č ů, zneč ě
ů lepidel, PUR-pě ů vč

čističe na hliník

200024 FENOSOLAL-ELP čistič na hliník 1 l plechovka 10 ks v kartonu

FENOSOFT speciální čistič a konzervant
ě lakovan ř ř

ř ě ř č
Na hliníkové plochy – eloxované, lakované a práškov é. Velmi p íjemný p i používání,
jelikož je bez zápachu, neho lavý a šetrný k pokožce. Nezat žuje životní prost edí, istí a udržuje,
možno rozprašovat.

Odstraňuje: zbytky lepidel v čerstvémstavu, PUR-pěny a zbytky silikonů
v čerstvémstavu, vápno amaltu, zbytky značek z výroby
a zbytky pryže.

200064 kartonuplechovka 10 plechovek vFENOSOFT speciální čistič a konzervant 1 l

speciální čistič a konzervant
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č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: viskozita: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOPLAST lepidlo PMMA
Bobtnavý sva ovací prost edek pro rychlé, konstruk ní spojování kašírovaných ploch tvrdého PVC.ř ř č

Speciální lepidlo + plnicí pryž pro utěsnění a uzavření profilových materiálů, k zasklívání a utěsňování
pokosových ploch zasklení, lepení pryžových materiálů s různými jinými materiály, také kovy a sklem.
Fenopren FD se vyznačuje vysokou elasticitou a schopností těsnit, proto je vhodný při spojovaní
izolačních dvojskel.

FENOPREN FD černý

FENOPLAST KF – transparentní
FENOPLAST KF – bílý
Bobtnavý sva ovací prost edek pro rychlé, konstruk ní spojovánímateriál šech druh tvrdého PVC,
dále materiál ABS, není vhodný pro PMMAaakrylové plochy.
Díky obsaženému „SORBEX9“ – lepší ochrana proti povětrnostním vlivům, barevná stálost, ÚVstálost.

ř ř č ů v ů z
ů z

129455 FENOPLAST KF bílý 200 g tuba 50 ks v kartonu
129456 FENOPLAST KF transparentní 200 g tuba 50 ks v kartonu

200800 FENOPLAST PMMA 200 g tuba 24 ks v kartonu

144934 FENOPREN FD černý 200 g tuba 20 ks v kartonu

FENOPLAST CA jednosložkové lepidlo, rychleschnoucí
Speciální vteřinové lepidlo zvláště vhodné do výroby, pro lepení gumových těsnění z APTK/ EPDM,
gumových profilů kulatých, plných, mechových pryží, systetických elastomerů jako NBR (neopren
-kaučuk), CR (chlorofen), NR (nitilkaučuk), SBRapod. Naše vteřinové lepidlo je velmi univerzální.

POZOR: výrobcempatentová oválná lahvička s uzávěrem, vybaveným trnem, zabraňuje zasychání vhrdle!

200095 FENOPLAST CA5 vteř. lepidlo nízká 20 g oválná lahv. 24 ks v kartonu
200104 FENOPLAST CA5 vteř. lepidlo nízká 50 g oválná lahv. 10 ks v kartonu
200088 FENOPLAST CA5 VL vteř. lep. střední 20 g oválná lahv. 24 ks v kartonu
200119 FENOPLAST CA5 VL vteř. lep. střední 50 g oválná lahv. 10 ks v kartonu
200122 FENOPLAST CA7 vteř. lepidlo vysoká 50 g oválná lahv. 10 ks v kartonu

lepidla
bobtnavé svařovací prostředky na tvrdé PVC

bobtnavé svařovací prostředky na profily potažené foliemi (Renolit)

plnící pryž

sekundové lepidlo
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200860 FENOPUR125 montážní lepidlo 310 ml kartuš 12 ks v kartonu

lepidla

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

200100 FENOPLAST CA6 50 g lahvička 10 ks v kartonu
vteřinové lepidlo vdřevařství

FENOPLAST CA6
Jednosložkové, rychleschnoucí lepidlo, použití na lepeníd evo/ d evo - evo/PVC - evo/ hliníkř ř dř dř

FENOPURDuett
Speciální oblast použití: lepení rohových kovových spojovacích profilů
Velmi ú inné ve spojení s hliníkem, d evem, tvrdýmPVC.
Neobsahuje rozpoušt dla, velmi vhodné k lepení potažených a eloxovaných profil
P i aplikaci dochází k míchání ve statickém „mísi i“.
Nutná ru ní nebo pneumatická pistole.

č ř
ě ů.

ř č
č

200160
lepidlo na kovbéžové 525 g dvoj-kartuš 6 ks v kartonu

200161
dvoj-kartuš 1 ks 30 ks vkartonu

200162
lepidlo na kovbéžové 825 g dvoj-kartuš 6 ks v kartonu

200163
lepidlo na kovbílé 525 g dvoj-kartuš 6 ks v kartonu

200164
lepidlo na kov černé 525 g dvoj-kartuš 6 ks v kartonu

FENOPURDuett 2-K

Mísič na FENOPURDuett

FENOPURDuett 2-K

FENOPURDuett 2-K

FENOPURDuett 2-K

FENOPUR124
FENOPUR124 je univerzální, rychleschnoucí, nízkoexpanzní PUR-lepidlo, bez rozpouštědel,
velmi dobře vytváří houževnatá spojení téměř všech materiálů ve stavebnictví.
Použití na: kovy evo ímateriály/ dř / plast/ stavebn

200861 FENOPUR124 univerzální lepidlo 310 ml kartuš 20 ks v kartonu

FENOPUR125
Jednosložkové lepidlo s těsnící schopností na polyuretanové bázi, vytvrzující v kontaktu s vlhkem.

lepení hliníkových rožk ýrob í
zpracování kov vzduchotechnika a klimatizace karoserie, kontejnery

a automobilový pr mysl

ů ve v ě oken a dveř
ů a plastů/ /

ů

Speciální oblast použití:
Další oblast použití:

sekundové lepidlo vdřevařství

dvousložkové polyuretanové (PUR) - vysoce účinné lepidlo na kovy

jednosložkové univerzální montážní lepidlo

jednosložkové montážní lepidlo s těsnící schopností
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lepidla

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOPUR915-montážní lepidlo
Jednosložková polyuretanová báze, bez rozpouštědel, rychlé montážní lepidlo na bázi PURs širokou
oblastí použití. Speciálně k lepení izolačních hmot a vícevrstvých materiálů s tuhou, lehčenou
polystyrénovou pěnou. Použití na kovy, dřevo, plasty a stavebnímateriály.
FENOPUR lepidlo reaguje s vlhkostí.

200826
rychlé montážní lepidlo 1250 g plastová láhev 15 ks vkartonu
FENOPUR915

FENOBRID High Tack
Rychleschnoucí hybridní lepidlo pro konstruktivní lepení s těsnícímúčinkem.
Velmi účinnámontážní pomoc voblasti plastové výroby, kovovýroby, výroby karoserií a kontejnerů,
vagonů, karavanů a ostatních vozidel, vzduchotechniky a klimatizace, loďařskémprůmyslu atd.
POZOR: - rychlá tvorba škraloupu (po 4 min.)

- vytvrdnutí: 4 mmza 24 hod.

Fenobrid High Tack vytváří dynamická spojení, snese vysoká zatížení, poskytuje velkou pevnost
v tahu i střihu, tlumí vibrace materiálů, není korozivní – nedochází k zabarvení na hranách, dobře
drží na skle, mnoha kovech (zinku, hliníku, oceli), na lakovaných površích a d ev ných materiálech.
Prost edek je velmi stálý proti vlhkosti a pov trnostním vliv m, snáší teploty od -40 oC do + 90 oC
(krátkodob ž 120 C), je brousitelný, neobsahuje rozpoušt dla, je bez zápachu,
odolný v i UVzá ení.

ř ě
ř ě ů

ě a o ě
ůč ř

160100 FENOBRID High Tack 310 ml kartuš 12 ks v kartonu

FENOPLAST opravná sada
Dvousložková opravná hmota na poškozené povrchové plochy bílých tvrdých PVC profilů.
Opravná hmota odpovídá kvalitě původního PVCmateriálu (stupeň bělosti je sladěn s původnímPVC).
Dvousložkovýmateriál (kapalina + prášek) obsahuje SORBEX® (ochrana proti oxidaci).

200653 FENOPLAST opravná sada 60 ml vytvrzovací prostř.,
ášek 1 krabi kapr č100 g

opravná sada na PVC

ISO-POLYMER lepidlo

jednosložkové PUR lepidlo

9
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pomocné prostředky

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOFLEX - ohýbací prost edekř
Speciální kapalina pro ohýbání okenních a dveřních profilů z tvrdého PVC aPVC potaženého foliemi
(Renolit) s antioxidační ochranou SORBEX®
Vhodné pro všechny ohýbací systémy

200400 FENOMEN PUR-EX sada 1 sada
obsah: 2 x 250 ml PUR-EXčistič, 2 houbičky, 2 dřívka

200401 FENOMEN PUR-EX balíček 20 balíčků

Speciální prost edek k údržb šet ování kování amechaniky oken, dve í, garážových vrat apod.
P i aplikaci na pohyblivé ásti (kování) zajiš uje lehký chod, snížení opot ebení a ochranu proti
korozi – moderní aditivumMOS.
FENOSOL sprej na kování

FENOSOL sprej na kování
ř ě a o ř ř

ř č ť ř

NESTÉKÁ!

FENOFLEX
Určen k montáži zasklívacích a těsnících profilů. Krátký nástřik zajistí „klouzavost“ po profilu,
resp. „nepřilnavost“ k povrchům. Neobsahuje silikon.

200200 FENOFLEX ohýbací prostředek 35 kg 1 ks PE-barel
200201 FENOFLEX ohýbací prostředek 265 kg 1 ks sud

Speciální prost edek k odstra ování PURp ny z povrchu profil
Pomáhá odstra ovat zne išt né plochy profil é PURp ny.
Doporu en pro všechny povrchové plochy.

FENOMEN PUR-EX
ř ň vytvrzené ě ů.
ň č ě ů od zbytků zaschl ě

č

200803 FENOSOL sprej na kování 100 ml sprej 12 ks v kartonu
200804 FENOSOL sprej na kování 500 ml sprej 12 ks v kartonu

200206 FENOFLEXmontážní sprej 400 ml dóza 12 ks v kartonu

montážní sprej

sprej na kování

prostředek k odstranění zaschlé PURpěny
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pomocné prostředky

č.artiklu: označení: obsah: balení:

č.artiklu: označení: obsah: balení:

FENOSOL - přípravek před lepením příček na sklo
Speciální istící a odmaš ovací prost edek na sklo, zvlášt ý k použití p ed polepováním
samolepících p í ek na termoizola ní dvojskla. D kladn istí a odmastí sklo p ed polepem
skla v interieru i exterieru. Prost edek zajistí dokonalou p ilnavost samolepících profil
Je neho lavý a šetrný k životnímu prost edí.

č ť ř ě vhodn ř
ř č č ů ě oč ř

ř ř ů na skle.
ř ř

200036 FENOSOL 500 ml plast. láhev 20 ks v kartonu
přípravek před lepenímpříček

200600
Color-pigment. pasta „bílá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200601
Color-pigment. pasta „černá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200602
Color-pigment. pasta „hnědá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200603
Color-pigment. pasta „tm.hnědá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200604
Color-pigment. pasta „modrá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200605
Color-pigment. pasta „stříbrná“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200606
Color-pigment. pasta „zelená“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200607
Color-pigment. pasta „červená“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

200608
Color-pigment. pasta „žlutá“ 100 ml lahvička 20 ks v kartonu

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST

FENOPLAST Color-pigmentové pasty
Slouží k dobarvování lepidel FENOPURDuett a FENOPURAL na bázi „EPOXI a „PUR“.
Barevný odstín se přidá do míchacího systému, množství dle žádoucí intenzity zabarvení.
Základní barvy: bílá, černá, hnědá, tmavě hnědá, modrá, stříbrná, zelená, červená, žlutá.

barevné pasty

čistič na sklo
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příslušenství

č.artiklu: označení: balení:

č.artiklu: označení: balení:

č.artiklu: označení: balení:

Dávkovací pistole na FENOPURduett
Ruční dávkovací pistole na dvoj-kartuš 525 g + 825 g
288N

200920 Ruční dávkovací pistole na dvoj-kartuš 525 g + 825 g 1 ks v kartonu

200922 Pneum. Pistole TS 466 XF na dvou-kartuše 525 g 1 ks v kartonu
200923 Pneum. Pistole TS 488 X na dvou-kartuš 825 g 1 ks v kartonu

200161 Míchací tryska na FENOPUR duet dvou-kartuš 30 ks v kartonu

míchací tryska

pneumatická pistole

příslušenství k FENOPURDuett
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