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Lepidla pro truhláře

Při práci se dřevem je nutné vsadit na 
kvalitu. Značka Ponal již několik dese-
tiletí nabízí širokou škálu výrobků, které 
zajišťují maximální lepicí výkon a tím po-
hodlnější a rychlejší lepení dřevěných 
komponent. Široká škála značky Ponal 
představuje disperzní lepidla, polyure-
tanová i lepidla na dýhování.

Lepení standardního 
i tvrdého dřeva

Ponal Standard patří mezi univerzální 
disperzní lepidla na bázi polyvinylacetátu 
pro lepení v interiéru. Je určen pro le-
pení všech druhů dřeva včetně tvrdého. 
Používá se pro montážní a konstruk ční 
lepení čepových a kolíkových spojů 
a pera a drážky, i pro lepení velkých 
ploch, HPL desky, nákližky atd. Díky 
dlouhé otevřené době (až 15 min.) je 
vhodný na těžko lepitelné druhy dřev 

a při sestavování složitějších výrobků. 
Spoj je po vytvrzení velmi pevný, transpa-
rentní, elastický. Lepená spára odolává 
tepelnému zatížení přibližně +70 °C, 
krátkodobě dokonce +120 °C, takže 
lze provést předýhování.

Vodovzdorné lepidlo

Vodovzdorné disperzní lepidlo Ponal 
Super 3 je vhodné k lepení dřeva a pří-
buzných materiálů, které jsou vystave-
ny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému 
působení vody. Hodí se pro montážní 
a konstrukční lepení v interiéru i exterié-
ru, např. lepení oken, dveří (rámy, křídla) 
a schodů. Používá se i pro velkoplošné 
lepení, např. lepení desky HPL k podkla-
du a lepení nábytku. Je cenným pomoc-
níkem při lepení kuchyňských pracov-
ních ploch a lepení všeho druhu v míst-
nostech s velkou vlhkostí a kolísáním tep-

lot. Spoj je po vytvrzení pevný, průhledný 
a elastický. Odolnost vůči vodě dle DIN 
EN 204/D3. Přidáním Ponalu tužidla D4 
lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti dle 
DIN EN 204/D4.

Rychlé lepidlo

Rychlé univerzální disperzní lepidlo pro 
povrchové lepení za tepla i za studena 
Ponal Express rychle vytvrzuje a tím še-
tří čas. Lepidlo je vhodné pro montážní 
lepení, např. k lepení korpusů, k lepe-
ní čepových a kolíkových spojů, pera 
a drážky, spárovek, dýh, nákližků a le-
pení ploch, např. desek HPL. Spoj je po 
vytvrzení průhledný, elastický. Vyznačuje 
se vysokou stabilitou při vyšších teplo-
tách. Odolává vodě dle DIN EN 204/D2. 
Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Více informací na www.ponal.cz.
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MAXIMÁLNÍ PROŘEZ 204MM S KOTOUČEM O PRŮMĚRU 550MM
HMOTNOST PILY 1850 KG DANÁ OJEDINĚLOU KOMBINACÍ
RÁMU Z OCELI A SPECIÁLNÍHO BETONU
BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ MARTIN
KOMPLETNÍ MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ AGREGÁTU
TRADICE VÝROBY 95 LET V NĚMECKU

Vyžádejte si akční nabídku nebo se rovnou přijeďte přesvědčit
o kvalitách pily T65 do naší výstavní haly v Klášterci nad Ohří

PRÉMIOVÁ PILA MARTIN T65
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