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UMĚNÍ SPOJOVAT

BOJ S VODOU – IMPREGNACE A PENETRACE
Uni-Pen S2802A • sjednocující penetrace savých podkladů (omítky, zdivo, beton) pro zlepšení
soudržnosti, snížení prašnosti a nasákavosti, přísada do malt a betonů pro zlepšení přilnavosti a
zpracovatelnosti. Součást systému LEAR UNI-IZOL. Balení 1, 2, 3, 5, 10, 25, 120 l.
Uni-Pen Hloubkový • hloubková penetrace savých podkladů pro opravdu bytelné zakotvení
dalších vrstev (nátěry, stěrky, lepení). Balení 1, 3, 5, 10, 25 l.
Duvilax BD-20 • tradiční vodná disperze pro sjednocení povrchu zdiva nebo podlahy, snižuje
g
prašnost a nasákavost. Balení 1,, 3 a 5 kg.

Uni-Hydro • vodou ředitelný hydrofobizační nátěr pro odpuzování vody ze zdiva, soklů, zídek.
Balení: 1 a 5 l.
Uni-Hydro Ex • rozpouštědlový neviditelný nátěr povrchů – dlažby, střešních tašek, zídek apod.
– odpuzuje vodu, brání průsaků olejů, růstu řas a mechů. Balení: 1 a 5 l.
Uni-Hydro Čistá střecha • NOVINKA • Vodou ředitelný přípravek na vodoodpudivé ošetření střešních krytin. Riziko zašpinění a růstu mechů a řas je znatelně sníženo. Balení: 1 a 5 l.
Uni-Hydro Fasáda • NOVINKA • rozpouštědlový přípravek pro hydrofobizaci (odpuzování
vody) a oleofobizaci (nepřilnutí mastnot) stavebních povrchů, zejména pak na fasády. Vhodné
pro budovy stojící u silnic, kde dochází k silnému znečištění fasády. Uni-hydro Fasáda navíc snižuje přilnavost graffiti, takže nedobrovolně vyzdobená fasáda se snadno čistí. Balení: 2 a 8 kg.
Uni-Antiřasa • NOVINKA • omývací, desinfekční a čistící roztok na fasády, betonové konstrukce a střešní krytiny. Konec zeleným povlakům (řasám), mechům a lišejníkům. Po ošetření je
vhodné aplikovat ještě přípravek Uni-Hydro, který prodlouží účinnost. Balení: 1, 5 a 10 l.
Uni-Silver • penetrace s obsahem stříbra – brání průniku vlhkosti přes stěny nebo podlahy a
brání růstu plísní v bytě nebo ve sklepě – preventivní nástřik na riziková místa. Může být přidán
do malířských barev pro dosažení protiplísňového efektu. Balení: ruční sprej 500 ml, láhve 1 a 5 l.
Uni-Asfalt ALP • asfaltový penetrační lak, podklad pod živičné izolace, zatírání spár. Balení: 4,5, 9, 19 kg.
Uni-Gumoasfalt • tradiční izolační nátěr na bázi vodné emulze asfaltu – bezešvé izolace na
střechách apod. Balení: 5 a 10 kg.

BOJ S VODOU – SANACE A HYDROIZOLACE
Uni-Betonfest • přísada do betonu, která zlepšuje zpracovatelnost betonu a výrazně snižuje
jeho nasákavost. Balení: 15 x sáček 22 g (vystačí na 25 kg cementu).
Uni-San • přísada do malt pro sanační účely u vlhkých staveb, součást systému LEAR UNI-IZOL.
Balení 1 a 5 l.
Uni-Hydro Clona • NOVINKA • Injektáží krém pro zabránění vzlínání vlhkosti v budovách,
levnější a účinná náhrada podřezávání budov. Vydatnost cca 1 kg na 1 m2 půdorysu zdiva (tedy
cca 0,5 kg na 1 m délky obvyklého zdiva tl 45 cm). Balení: 1 a 8 kg
Uni-Roof • NOVINKA • Licí hmota pro bezešvou hydroizolaci plochých střech, opravy lepenkových nebo plechových krytin. Světle šedá barva snižuje přehřívání podstřešních místností. Není
nutné svařovat lepenkové pásy. Balení: kbelík 25 kg
Uni-Membrána PU4421 • nejvyšší stupeň ochrany před průsakem vody - polyuretanová
pružná chemická membrána. Balkony, jímky, terasy… Balení: 10 kg

Uni-Masterseal 501 • profesionální hydroizolace na bázi krystalizace. Tzv. formované, nerozpustné krystaly efektivně zablokují průchod vody skrz kapiláry a póry a zajistí tak stálou nepropustnou vrstvu. Základ systému LEAR UNI-IZOL pro boj s vlhkostí staveb. Balení 7 a 25 kg.
Uni-Flex One • jednosložková „tekutá lepenka“ pro izolaci podlah a stěn (koupelny, WC, kuchyně). Vynikající elasticita, přilnavost a neprostupnost pro vodu. Balení 5 a 15 kg.
Uni-Flex • velmi kvalitní dvousložková „tekutá lepenka“ pro izolaci podlah a stěn (koupelny, WC,
kuchyně, balkony…). Balení 5,5, 13,5, 27 kg.
Uni-Flex páska • doplněk k hydroizolačním stěrkám Uni-Flex a Uni-Flex One – přechodové
pásky do rohů a hran místnosti. Balení 10 a 50 m.
Uni-Flex Butyl páska • samolepící butylfleece páska pro přechodové utěsnění rohů a hran
místností – doplněk k hydroizolačním stěrkám Uni-Flex a Uni-Flex One. Balení 25 m.
Uni-Flex Balkon • NOVINKA • Dvousložková stěrková hydroizolační hmota (tekutá lepenka)
pro izolaci balkónů, teras apod. Je pochůzná, takže není nutné na povrch ještě pokládat dlažbu.
Šedá barva. Balení: 20kg
Uni-MA560 • adhezní můstek pro spojování obtížně soudržných vrstev (např. navázání obkladů
na stěrkové hydroizolace). Prášek pro rozmíchání s vodou. Balení 1 a 5 kg.
Uni-Adhezní můstek • NOVINKA • Tekutý adhezní můstek pro okamžité použití. Zlepší
přilnavost obtížně spojitelných stavebních materiálů při pokládce stěrkových izolací, dlažeb apod.
Balení: 1 a 3 kg.

PROTIPLÍSŇOVÉ A KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY
Uni Fungi Klasik • chlorový přípravek proti plísním v bytě a ve sklepích, první krok boje s plísní
stěn (odbarvuje zatmavené místo zasažení). Balení: ruční sprej 500 ml.
Uni-Fungi • bezchlorový přípravek proti plísním s dlouhodobým účinkem, ideální jako následný postřik po přípravku Uni-Fungi Klasik. Balení: ruční sprej 500 ml.
Uni-Silver • NOVINKA • postřik stěn s obsahem stříbra – brání zvyšování vlhkosti stěn a brání
růstu plísní v bytě nebo ve sklepě – prevence na riziková místa. Může být přidán do malířských
barev pro dosažení protiplísňového efektu. Balení: ruční sprej 500 ml, láhve 1 a 2 l.

Uni-Impreg Ex • impregnace dřevěných stavebních dílů, bez škodlivé kyseliny borité, nesmývá
se deštěm, chrání před houbovými chorobami i hmyzími škůdci dřeva. Barvy: bezbarvý, zelený,
hnědý. Balení 1, 5, 10 a 25 kg.
Uni-Impreg Umíto • ekonomická verze přípravku Uni-Impreg. Balení 1 a 5 kg.

STAVEBNÍ CHEMIE – PŘÍSADY PRO KVALITNÍ
Uni-Gra • tekutý bezchloridový urychlovač tvrdnutí betonů a malt zvyšující počáteční pevnost
betonu a maltových směsí. Balení: 1, 2, 3, 5, 25 kg.
Uni-Zim • tekutá nemrznoucí přísada do betonu, která dovoluje práci s betonovou směsí až do
-10°C. Balení: 1, 2, 3, 5, 25 kg.

A SNADNOU STAVBU
Uni-Plast B • plastifikátor betonových směsí (ztekucení betonové směsi). Balení: 1 a 5 l.
Uni-Plast M • plastifikátor malt a náhrada vápna ve vápeno-cementových maltách, značná
úspora materiálu a místa na stavbě. 1 sáček na 50 kg cementu. Balení: 50 x předvážený sáček.
Uni-Betonfest • zušlechťující přísada do betonu ke snížení jeho nasákavosti a zvýšení odolnost vůči kyselým dešťům. Jeden sáček na 25 kg cementu. Balení: 15 x předvážený sáček.
Uni-Pen S2802A • akrylátová disperze pro plastifikaci betonových a maltových směsí, přípravu polymer-betonových směsí a lepících malt. Balení: 1, 2, 3, 5, 10, 25, 120 l.
Duvilax BD-20 • někteří stavebníci dávají přednost této tradiční disperzi pro ztekucení malt či
betonových směsí a pro zvýšení jejich přilnavosti na starý podklad. Balení: 1, 3 a 5 kg.

KRÁSNÉ FINÁLE – DOKONČOVACÍ PRÁCE
LEAR na hladítka • speciální kontaktní lepidlo v praktickém balení se štětečkem pro lepení
všech druhů potahů na zednická hladítka. Balení: lahvička 250 ml se štětečkem ve víčku.
LEAR Bond Supra • jedinečné polyuretanové lepidlo v tlakové kartuši se samospouští pro extrémně odolné a vodovzdorné lepení dřeva, kovů, zdiva, izolačních hmot apod. (parapety, schodnice, lišty, dřevěné konstrukce). Balení: tlaková kartuše 200 ml se samospouští.
Český Pren E56 • neoprenové kontaktní lepidlo bez toluenu a bez cyklohexanu pro ruční
oplášťování, postforming, spojování dřeva s jinými materiály (koženka, pryž, kovy).
Balení: 250 ml plechovka se štětečkem ve víčku, 0,5, 1, 5, 10 (kanystr), 10 (plechovka), 15, 25 (kanystr),
25 (plechovka), 200 l.
LEAR Transparentní • bezbarvé lepidlo pro profesionální lepení pěnového i tvrdého polystyrenu, dřeva, kovů, kamene a textilií. Praktický štěteček ve víčku. Balení: lahvička 250 ml se
štětečkem ve víčku, plechovky 0,5 a 1 l.

Uni-MA560 • adhezní můstek pro spojování obtížně soudržných vrstev (např. nová omítka na
staré vrstvy nebo hydroizolační stěrky). Prášek pro rozmíchání do vody. Balení: 1 a 5 kg.
Uni-Adhezní můstek • NOVINKA • Tekutý adhezní můstek pro okamžité použití. Zlepší
přilnavost obtížně spojitelných stavebních materiálů při pokládce stěrkových izolací, dlažeb apod.
Balení: 1 a 3 kg.
Uni-Pasta Extra • vysoce kvalitní vyrovnávací stěrka s obsahem zpevňujícího vlákna pro zabránění rozpraskávání v hlubokých nerovnostech, nestéká, rychle schne. Balení: 1,8, 5 a 18 kg.
Uni-Pasta Finiš • vysoce kvalitní vyrovnávací stěrka pro finální jemné zarovnání povrchu stěn
(omítky, sádrokarton), vynikající brousitelnost. Balení: 1,8, 5 a 18 kg.
Uni-Beton KM462 • hmota pro opravy betonu. Balení: kbelík 5 kg, pytel 25 kg.
Uni-Betončistič • NOVINKA • Prostředek pro odstraňování vápenatých výkvětů na betonu
a omítkách, čištění obkladů a dlažeb od betonů, malt a spárovacích hmot. Balení: 1 a 5 l.

POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO BEZPEČNÉ
Chodník v prášku - Unixin GRIP Bezpečný gumový povrch • unikátní novinka na
spotřebitelském trhu – systém pro výrobu bezpečných pochozích povrchů, jako jsou např. dětské
hrací plochy, okraje bazénů, zahradní chodníčky, nášlapné hrany schodů. Pružná pryžová drť
s polyuretanovým pojivem vytvoří odolný, neklouzavý a měkký povrch, který nepromrzá. Nanáší
se jako licí hmota. Základní šedý odstín lze probarvit pomocí pigmentů Uni-Color.
Balení: sada 12 kg (připraveno k okamžitému použití).
Uni-Color • speciální práškové pigmenty určené k obarvení výrobku Chodník v prášku - Unixin
GRIP Bezpečný gumový povrch a dalších výrobků z kategorie Polyuretanových systémů pro bezpečné povrchy. Barvy: červená, modrá, zelená, žlutá. Balení: sáček 80 g.
Unixin Antismyk D3149/20 • NOVINKA • speciální dvousložkový bezrozpouštědlový polyuretanový systém, který lze v kombinaci s vhodným minerálním posypem použít jako bezpečnostní
protismykovou úpravu (BPÚ) povrchů na vozovkách, rampách, manipulačních plošinách, schodech
apod. Bauxitová drť s polyuretanovým pojivem vytváří velmi odolnou protismykovou vrstvu.
Doplňkovými částmi systému jsou: Unixin Primer PU 3922 - aktivátor podkladu pro exponované pokládky na beton a Uni-Color – barevné pigmenty (barva žlutá, zelená, modrá, červená).
Nanáší se jako licí hmota.
Balení: složka A+B: 31,5 kg.

POVRCHY A 100% IZOLACE VŮČI VODĚ

POLYURETA

Unixin Samonivelace PU4174 • dvousložková samonivelační polyuretanová podlaha pro
výrobní prostory, dílny či domácnosti, neklouže, je bezprašná, odolná mechanicky i chemicky,
nepropouští vodu a oleje. Barva červená, žlutá, šedá. Balení: sada 15 kg.
Unixin Protiskluzná podlaha PU4170 • dvousložkový polyuretanový nátěr podlah (lze
vytáhnout i na stěnu). Vytváří neklouzavý a odolný povrch, který nepropouští vodu. Vhodné kombinovat s výrobkem Uni-Membrána. Barva červená, žlutá, šedá. Balení: 5 kg
Uni-Membrána PU4421 • chemická PU membrána proti průniku (i tlakové) vody, nepropustí
naprosto nic. Vhodné pro balkóny, terasy, parkovací místa, garáže, průmyslové podlahy. Povrch
ošetřený navíc nátěrem Unixin Protiskluzná podlaha PU4170 neklouže, nátěr lze přetáhnout i do svislé stěny. Balení: 10 kg.
Unixin Primer PU3922 • polyuretanový primer. Použití pod výše uvedené polyuretanové
výrobky, aplikované na betonové povrchy. Balení: 1, 5 a 10 kg.
Unixin Pojivo PU4223 • rychle vytvrzující jednosložkové polyuretanové pojivo pro pojení
gumové drtě, kameniva (oblázky, prané křemičité písky) a dalších nesavých materiálů. Vhodné
pro výrobu a renovaci řady stavebních prvků – např. chodníky, schody, terasy, okraje bazénů a
pískovišť. Balení: 1, 5, 10, 25 a 220 kg
Unixin UV nátěr PU 4668 • je dvousložkový samonivelační nátěr určený pro zvýšení odolnosti finálních povrchů PU systémů (např. Chodník v Prášku - Unixin Grip Bezpečný povrch) vůči
UV záření a mechanickému opotřebení. Balení: 1 a 10 kg.
Unixin PU Akcelerátor • urychlovač vytvrzení PU systémů, zejména za chladného počasí.
Balení: 1 kg.

PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILSKOU DÍLNU
Aqua LearPren • unikátní náhrada hořlavých a zapáchajících „…prénů“, bezrozpouštědlové
neoprenové kontaktní lepidlo, lepí textilie, podlahové krytiny, pryž, koženku, pěnové hmoty, dřevo atd. Kontaktní lepení, bez zápachu. Balení: 250 g, 500 g, 1, 5 a 10 kg.
Lear na papír a dřevo D2 • disperzní lepidlo pro montážní lepení dřeva do suchého prostředí, dále lepení kartonáže, papíru, textilních či kožených dekorací. Balení: 250 g, 500 g, 1, 5,
10, 17 kg.
Lear na dřevo D3 • disperzní vodovzdorné lepidlo pro lepení dřeva, plovoucích podlah nebo
kartonáže, vhodné pro profesionální truhláře i hobby užití. Balení: 250 g, 500 g, 1, 5, 10, 18 kg.
Lear na dřevo D4 • jednosložkové polyuretanové lepidlo nejvyšší třídy odolnosti pro lepení
dřeva, kovů, izolačních hmot apod., vhodné pro profesionální truhláře i hobby užití.
Balení: 250 a 500 g.
Lear Transparentní • bezbarvé lepidlo pro ideální lepení polystyrenu, dřeva, kamene, kůže
a textilií. Balení: 250 ml (vč. praktického štětečku ve víčku), 500 ml, 1 l.

Český Pren E56 • neoprenové kontaktní lepidlo bez toluenu a bez cyklohexanu pro ruční
oplášťování, postforming, spojování dřeva s jinými materiály (koženka, pryž, kovy).
Balení: 250 ml plechovka se štětečkem ve víčku, 0,5, 1, 5, 10 (kanystr), 10 (plechovka), 15, 25 (kanystr),
25 (plechovka), 200 l.
Leabond PU42 • jednosložkový, rychle lepící polyuretanový vysokopevnostní tmel černé barvy. Vhodný pro vlepování autoskel, konstrukční lepení a tmelení (kovy, sklo, lakované povrchy,
dřevo, plasty). Tvrdost Shore A 65. Balení: kartuše 310 ml.
Leabond PU43 • jednosložkový, rychle lepící polyuretanový vysokopevnostní tmel, barva bílá,
šedá nebo černá. Konstrukční lepení a tmelení, zejména v dopravních prostředcích (kovy, sklo,
lakované povrchy, dřevo, plasty). Tvrdost Shore A 50-55. Balení: kartuše 310 ml.
Lear Bond Supra • jednosložkové polyuretanové lepidlo v tlakové kartuši se samospouští pro
nejodolnější spoje dřeva, kovů, izolačních hmot apod. Balení: tlaková kartuše se samospouští 200 ml.
Lear na hladítka • speciální kontaktní lepidlo pro lepení všech druhů potahů stavebních hladítek. Praktický štěteček ve víčku. Balení: 250 ml se štětečkem ve víčku.

PRO ŘEMESLNÍKY A KUTILSKOU DÍLNU
Unilep Spray Profi • univerzální kontaktní lepidlo ve spreji – vhodné pro opravy, čalounění,
pomocné lepení. Lepí textilie, pěnové hmoty, dřevo, papír, plasty, folie apod.
Balení: spray 400 ml.
Unilep Spray Profi Forte • univerzální kontaktní lepidlo ve spreji – vhodné pro univerzální
použití i pro opravy hran nábytku. Lepí textilie, pěnové hmoty, dřevo, papír, plasty, folie apod.
Balení: spray 400 ml.
Unilep Spray Profi Fast • rychleschnoucí lepidlo v aerosolovém balení pro profesionální použití v průmyslu i dílně. balení je určeno pro kontaktní lepení většiny plošných materiálů (textilie,
dřevo, kovy, plasty, izolační hmoty, papír, pěnové materiály apod.). Suchý film lepidla je elastický
a vodovzdorný. Vhodné pro aranžérské a opravárenské práce a na menší opravy autočalounění.
Balení: spray 800 ml.
Ředidlo BT • pro ředění lepidel Unixin C60, Český Pren E56 a pro čištění použitého nářadí.
Balení: 0,25, 1 a 10 l.
Ředidlo RS • určeno pro ředění lepidel Unixin C50, Unilep RS1, Český Pren E25, Český Pren E55,
Unixin C50 a dalších chloroprenových kontaktních lepidel a pro čištění použitého nářadí.
Balení: 1 a 10 l.

Blesková barva černá, Blesková barva hnědá • nikde jinde nelze zakoupit šelakové
barvy na kůži – vyrábí je v ČR pouze LEAR, a.s. Vhodné pro obarvování a opravy povrchu kožených
výrobků (obuv, galanterie, případně i technické textilní povrchy).
Balení: 250 ml s praktickým štětečkem ve víčku (POUZE ČERNÁ), plechovky 1 l.
Lear Hotmelt 710 • profesionální tavné tyčinky bílé barvy vhodné pro kartonáž, ale také mnohé plasty a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. Balení: 5 ks, 20 ks.
Lear Hotmelt 711 • profesionální tavné tyčinky nažloutlé barvy vhodné pro kartonáž, některé
plasty a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. Balení: 5 ks, 20 ks, 1 kg.
Vulkan Cement • tradiční kontaktní kaučukové lepidlo v tubě – lepí pryž, textil, kůži, fotografie, podlepuje mapy. Balení: tuba 15 g a 1kg.
VIP Power Weld 24 ml • dvousložkové lepidlo ve dvojité stříkačce pro studené svařování kovů
nebo plastů. Vhodné pro opravárenské účely. Vytvrzování 5 minut, bezbarvé (bělavé) provedení.
Vyrobeno v SRN. Balení: dvojitá stříkačka 24 ml.
Leabond K120 Quick • profesionální sekundové lepidlo střední viskozity pro plasty, pryž, kovy
a případně i kůži, dřevo. Balení: lahvička 20 g.
Tavné pistole TAV 50 a TAV K1000 • pro použití tyčinkových tavných lepidel, typ K1000
s výměnnými tryskami a vysokým výkonem pro profesionální použití.

ODSTRAŇOVAČE LEPIDEL A NÁTĚRŮ
Leaquid 2 • Profesionální odstraňovač zaschlých lepidel z nesavých povrchů, částečně mísitelný
s vodou. Balení: 1, 5, 10 a 25 l.
Leaquid 5 • Vysoce účinný odstraňovač zaschlých lepidel a nátěrů z různých ploch, zcela mísitelný s vodou a biologicky odbouratelný.
Balení: 0,5 l mechanický sprej , 1 l, 10 a 25 l.

VYUŽIJTE ODBORNÝCH ZKUŠENOSTÍ NAŠICH TECHNOLOGŮ A OBJEDNEJTE SI:

NEZÁVISLÝ AUDIT LEPENÍ

• celkové posouzení stávajících procesů souvisejících s lepením
• výběr a návrh optimálních variant řešení

ODBORNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI SANACÍ A HYDROIZOLACÍ
•
•
•
•

změření a posouzení stávajícího stavu
zvážení a návrh možných variant opravy nebo úpravy vlhkých nebo vlhnoucích objektů
materiálový rozpočet
stavební dozor při provádění prací

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ PRO POLYURETANOVÉ SYSTÉMY
A BEZPEČNÉ POVRCHY

• který pochozí povrch je nejvhodnější pro danou podlahu, jeho klady a zápory
• odborný dozor při aplikaci
Spoluprací s námi získáte odborné poradenství na profesionální úrovni
včetně případných zkoušek s Vašimi materiály, nebo zkoušek u Vás na
Vaší technologii.

LEAR – PŘÁTELSKÁ CHEMIE
Chemie – to nejsou jen umělé náhražky a jedovaté postřiky. Vyrábíme pro
Vás PŘÁTELSKOU CHEMII, která Vám pomáhá spojovat téměř nespojitelné,
pomáhá na stavbě, v domácnosti, či dílně. Této chemie se nemusíte bát.
LEAR, a.s. s tradicí výroby profesionálních průmyslových lepidel
od roku 1938, Vám doporučuje:

LEPIDLA

PRO TRUHLÁŘE
PRO ČALOUNÍKY
PRO PODLAHÁŘE A PARKETÁŘE
PRO OBUVNÍKY

Kontakty:
Centrála: LEAR, a.s., Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno,
tel. 734 312 688, 548 216 591, info@lear.cz
Zastoupení Severní Morava: tel. 734 312 695
Zastoupení Jižní Morava, Vysočina: tel. 734 312 697
Zastoupení Západní Čechy, Jižní Čechy, Praha-jih: tel. 734 312 691
Zastoupení Severní Čechy, Praha-sever, Střední Čechy, Východní Čechy: tel. 734 312 693
Technická pomoc: Ing. Petr Hlaváček, hlavacek@lear.cz, tel. 734 312 696

