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EEGGOO  PPoolliiuurreettaannsskkee  lleeppiillnnee  iinn  tteessnniillnnee  mmaassee  

 

EGO poliuretani so elastične lepilne in tesnilne mase, katera uporabljamo predvsem tam, kjer 

se od lepljenega spoja zahteva fleksibilnost. 

EGO poliuretanska lepila imajo dober oprijem na večino gradbenih materialov. Odlikuje jih 

izjemno visoka kvaliteta in enostavnost uporabe. 

 

EEGGOOFFLLEEXX  440011  
11KK  ppoolliiuurreettaannsskkoo  lleeppiilloo  
 
Je visokokakovostna, preizkušena tesnilna masa, ki temelji na 

enokomponentni poliuretanski osnovi. EGOFLEX 401 se utrjuje z zračno 

vlago, pri čemer se spremeni v mehko elastični izdelek. 

Uporablja se za tesnjenje notranjih širitev in povezovalnih sklepov 

v gradbeništvu. Uporabljamo ga lahko za beton, omet, zidovje, 

obdelan les, kovine in PVC. Je odporen proti staranju in 

vremenskim vplivom.  

Na voljo je v beli in različnih odtenkih sive barve.  

 

EEGGOOFFLLEEXX  442211    
KKoonnssttrruukkcciijjsskkoo  lleeppiilloo  
 
EGOFLEX 421 je enokomponentno poliuretansko tesnilo, namenjeno uporabi v gradbeništvu, katero 

se da enostavno gladiti.  

Uporablja se za zunanje in notranje tesnjenje, dober oprijem ima na beton, omet, zidovje, les, 

kovino in trdi PVC.  

EGOFLEX 421 je na voljo v betonsko-sivi in beli barvi. 

 

EEGGOOFFLLEEXX  442233  
ZZaa  ttllaa  iinn  ppoovveezzoovvaallnnee  sskklleeppee  
 
Je prožna, enokomponentna poliuretanska tesnilna masa, ki se utrjuje z zračno vlago.  
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Uporablja se za tesnjenje tal in sklepov v notranji in zunanji uporabi, kot so na 

primer skladišča, garaže, proizvodne hale, parkirni prostori, hodniki, stopnišča 

ipd. EGOFLEX 423 je primeren za sklepe v betonu, ometu, naravnem kamnu, pri 

spojih za odvod odpadne vode in čistilnih napravah. Material je odporen na 

mehanske udarce, zareze in čiščenje. Je kemično stabilen in brez mehurčkov, 

enostaven za uporabo.  

EGOFLEX 423 je na voljo v betonsko-sivi barvi. 

 

EEGGOOFFLLEEXX  444411  
MMoonnttaažžnnoo  lleeppiilloo  
 
Je enokomponentno montažno lepilo, brez topil in z zelo široko paleto 

uporabnosti. Pri izpostavitvi zračni vlagi se hitro oblikuje v trdo in čvrsto snov.  

Je zelo univerzalna tesnilno-lepilna masa, ki se uporablja za kakovostno lepljenje betona, 

naravnega kamna, keramike, cementa, lesa in lesenih izdelkov, kartonskih plošč, izolacijskih 

plošč, kovine, duroplast materialov, PVC in različne druge plastike  itd. EGOFLEX 441 se 

uporablja za industrijske, obrtne in gradbene aplikacije, kot so razne kovinske konstrukcije, 

vgradnja oken, stopnic, za lepljenje laminata in izolacijskih plošč, za pritrditev okenskih 

polic, za lepljenje naravnega kamna, za pritrjevanje plošč, stiropora in podobno. 

EGOFLEX 441 je na voljo v bež barvi.  

 

EEGGOOFFLLEEXX  447711  
22KK  kkoonnssttrruukkcciijjsskkoo  lleeppiilloo  
 
Je dvokomponentno poliuretansko lepilo, brez topil , katero odlikuje zelo kratek 

čas obdelave. Z mešanjem dve sestavin v mešalnem nastavku kartuše nastane 

visokokakovostno lepilo, katero se oblikuje v trdo in čvrsto snov, ki je primerna za 

lepljenje številnih aplikacij.  

EGOFLEX 471 je najbolj priporočljiv za lepljenje materialov, kot so beton, cement, 

les, naravni kamen, polimerni beton,PVC, anodiziran aluminij, keramika, iverne 

plošče itd. Uporablja se pri vgradnji oken in vrat, v raznih trgovinah in na sejmih, 

kjer se zahteva takojšnja izvedba raznih aplikacij.  

Na voljo v 900 g kartušah, v bež barvi.  

 
 


