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FENOPLAST ®

nìmecký specialista v oblasti profesionální 
péèe a údržby plastových oken a dveøí



prostøedky k ošetøení

200031    FENOSOL èistiè na dekor 500 ml plast. láhev   20 lahví v kartonu
200712    FENOSOL èistiè na dekor v krabièce     500 ml plast. láhev    20 lahví s hadøíkem

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

147801     FENOSOL int. èistiè na PVC bílé             500 ml plast. láhev    20 lahví v kartonu
147802     FENOSOL int. èistiè na PVC bílé             500 ml plast. láhev    20 lahví s hadøíkem  

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

FENOSOL – intenzivní èistiè 
Speciální èistící a ochranný prostøedek s konzervaèním úèinkem  na  okna, 
dveøe, rolety a jiné jinépovrchové plochy z tvrdého, bílého PVC, nenarušující, bez fosfátu. 
Prostøedek je šetrný k pokožce, antibakteriální, biologicky odbouratelný, nehoølavý.

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

FENOSOL – èistiè na dekor
Speciální èistící a ochranný prostøedek  na okna, dveøe, rolety aj. povrchové plochy 
ze strukturovaného PVC, barevné, potažené folií (Renolit). Prostøedek je šetrný k pokožce, 
antibakteriální, biologicky odbouratelný, nehoølavý.

FENOSOL – emulze na hliník
Èistící a ochranný prostøedek na okna, dveøe, rolety aj. s povrchovou plochou z hliníku v provedení 
hliník pøírodní, eloxovaný, práškovì lakovaný nebo lakovaný. Ke koneènému oèištìní a odstranìní 
napø. znaèek (fix) z výroby, odstranìní gumových zbytkù, rezavých ploch, zbytkù vápna nebo malty. 

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

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

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

intenzivní èistiè 

èistiè na dekor 

emulze na hliník
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prostøedky k ošetøení

FENOSOL – servisní, údržbové a èistící MINI  sady na plastová okna a dveøe
Velmi vhodné napø. do zakázkových kanceláøí jako servisní balíèek,  dárek k novým oknùm, jako 
podpora prodeje zakázek, reklamní zboží s vašim logem apod. (využijte možnost etikety s vašim 
firemním logem a adresou – info na konci katalogu).

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

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

Obsah balení: 
- intenzivní èistiè (dle druhu povrchové plochy) 100 ml
- prostøedek na ošetøení tìsnìní 50 ml
- sprej na kování (rozprašovaè) 20 ml
- hadøík k èištìní
- návod k ošetøování

Obsah balení: 
- intenzivní èistiè (dle druhu povrchové plochy) 500 ml
- prostøedek na ošetøení tìsnìní 100 ml
- sprej na kování (rozprašovaè) 100 ml
- hadøík k èištìní
- návod k ošetøování

200780    FENOSOL MINI sada na PVC bílé           1 sada (krabièka)       50 sad v kartonu
200781    FENOSOL MINI sada na PVC dekor       1 sada (krabièka)        50 sad v kartonu
200782    FENOSOL MINI sada na hliník 1 sada (krabièka)        50 sad v kartonu

FENOSOL – servisní, údržbové a èistící MAXI sady na plastová okna a dveøe 
Velmi vhodné  napø. do zakázkových kanceláøí jako servisní balíèek, dárek k novým oknùm, jako 
podpora prodeje zakázek, reklamní zboží s vaším logem apod. (využijte možnost etikety s vaším 
firemním logem a adresou – info na konci katalogu)

200750    FENOSOL MAXI sada na PVC bílé          1 sada (krabièka)       20 sad v kartonu
200751    FENOSOL MAXI sada na PVC dekor      1 sada (krabièka)        20 sad v kartonu
200752    FENOSOL MAXI sada na hliník               1 sada (krabièka)        20 sad v kartonu     

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

èistící MAXI sady na plastová okna a dveøe

èistící MINI sady na plastová okna a dveøe
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prostøedky k ošetøení

FENOSOL sada k ošetøení povrchù z ušlechtilé oceli
Kompletní sada pro intenzivní èištìní a ošetøování povrchových ploch ušlechtilých ocelí. 
K oèištìní zneèistìných ploch se používá FENOSOL E-MI-L èistiè, následnì ke konzervaci oèištìné 
plochy se používá FENOSOL E-ST-E.   

Obsah balení: 
- èistiè na nerez E-MI-L se schopností
odstranìní rzi 100 ml

- prostøedek ke konzervaci E-ST-S 50 ml
- 2 ks hadøíky
- návod k ošetøování

200835   FENOSOL sada k ošetøení nerezu        1 sada (krabièka)         50 sad v kartonu

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

FENOSOL sada k ošetøování døeva

Obsah balení:  
- FENOSOL balzám na døevo

(s nanášecí pìnovkou) 100 ml
- èistiè na døevo   100 ml
- sprej na kování (rozprašovaè) 20 ml
- èistící hadøík
- návod k ošetøování

200795    FENOSOL sada k ošetøování døeva         1 sada (krabièka)        25 sad v kartonu

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

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

FENOSOL – èistiè na ušlechtilé kovy
Speciální èistící prostøedek na lesklé nerezové, mosazné a chromované kovy. 
Èistí, udržuje a konzervuje povrchové plochy. Po oèištìní se na povrchové ploše netvoøí „olejový film“.

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

èistiè na ušlechtilé kovy

ošetøení povrchù z ušlechtilé oceli

ošetøení døeva
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èistièe

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

FENOSOL - speciální intenzivní èistiè s „UVA systémem“
Tyto intenzivní èistièe se používají ve výrobì oken a dveøí a pøi montážích.
Vyznaèují se vysokým „antistatickým“ úèinkem a ochranou proti povìtrnostním vlivùm.
FENOSOL intenzivní èistièe neobsahují „chlorované uhlovodíky“.

FENOSOL S 5 UVA
Leštící a vyhlazovací prostøedek se SILNÌ narušujícím úèinkem.
Odstraòuje silná zneèištìní a je vhodný k „vyhlazování“ svaøených rohových spojení profilù,
dále vhodný k vyrovnání menších škrábancù na povrchu plastu.  

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

Použití na materiál:  výhradnì na povrchy profilù z tvrdého, bílého  PVC
Oblast použití:           výroba a montáž

FENOSOL S 10 UVA
Èistící prostøedek se SLABÌ narušujícím úèinkem.
Odstraòuje pomocné znaèky (tužka), stopy po pryži, zbytky lepidel, asfaltu, silikonu 
v èerstvì naneseném stavu, bìžná zneèištìní povrchu a slouží k pøípravì 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 a montáž

intenzivní èistiè s „UVA systémem“
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èistièe

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah: balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

FENOSOL S 20 UVA
Èistící prostøedek BEZ narušujícího úèinku.    
Odstraòuje stopy po pryži, zbytky lepidel, zbytky PUR-pìny a silikonu v èerstvém stavu.
Slouží k pøípravì lepených ploch, odstraòuje bìžná zneèištìní.

Použití na materiál:   profilové plochy z tvrdého PVC a PVC potaženého foliemi 
(napø. Reno-Lit) a akrylátem, plochy lamina apod.

Oblast použití:           výroba a montáž.

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

FENOSOL Al s ELP-systémem
Speciální èistiè na hliníkové profily – urèen na hliníkové plochy surové, eloxované i práškovì 
lakované. Ke koneènému oèištìní a odstranìní znaèek z výroby, pryžových zbytkù, zneèištìní 
od vápna a malty, zbytkù lepidel, PUR-pìny a silikonù v èerstvém stavu. 
ELP-Systém chrání povrch materiálu.

èistièe na hliník

200024    FENOSOL AL-ELP èistiè na hliník           1 l plechovka  10 ks v kartonu

FENOSOFT speciální èistiè a konzervant
Na hliníkové plochy – eloxované, lakované a práškovì lakované. Velmi pøíjemný pøi používání, 
jelikož je bez zápachu, nehoølavý a šetrný k pokožce. Nezatìžuje životní prostøedí, èistí a udržuje, 
možno rozprašovat. 

Odstraòuje:  zbytky lepidel v èerstvém stavu, PUR-pìny a zbytky silikonù 
v èerstvém stavu, vápno a maltu, zbytky znaèek z výroby 
a zbytky pryže.

200064   FENOSOFT speciální èistiè a konzervant   1 l  plechovka      10 plechovek v kartonu

speciální èistiè a konzervant
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è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení:             viskozita:     obsah: balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

FENOPLAST  lepidlo  PMMA
Bobtnavý svaøovací prostøedek pro rychlé, konstrukèní spojování kašírovaných ploch tvrdého PVC.

                                 

FENOPREN FD èerný
Speciální lepidlo + plnicí pryž pro utìsnìní a uzavøení profilových materiálù, k zasklívání a utìsòování 
pokosových ploch zasklení, lepení pryžových materiálù s rùznými jinými materiály, také kovy a sklem.
Fenopren FD se vyznaèuje vysokou elasticitou a schopností tìsnit, proto je vhodný pøi spojovaní 
izolaèních dvojskel.

                                 

FENOPLAST KF – transparentní
FENOPLAST KF – bílý
Bobtnavý svaøovací prostøedek pro rychlé, konstrukèní spojování materiálù všech druhù z tvrdého PVC, 
dále materiálù z ABS, není vhodný pro PMMA a akrylové plochy.
Díky obsaženému „SORBEX 9“ – lepší ochrana proti povìtrnostním vlivùm, barevná stálost, ÚV stálost.

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 èerný          200 g tuba  20 ks v kartonu

FENOPLAST  CA  jednosložkové lepidlo, rychleschnoucí
Speciální vteøinové lepidlo zvláštì vhodné do výroby, pro lepení gumových tìsnìní z APTK/EPDM, 
gumových profilù kulatých, plných, mechových pryží, systetických elastomerù jako NBR (neopren
-kauèuk), CR (chlorofen), NR (nitilkauèuk), SBR apod. Naše vteøinové lepidlo je velmi univerzální.

POZOR: výrobcem patentová oválná lahvièka s uzávìrem, vybaveným trnem, zabraòuje zasychání v hrdle!

200095    FENOPLAST CA 5 vteø. lepidlo     nízká       20 g oválná lahv.    24 ks v kartonu   
200104    FENOPLAST CA 5 vteø. lepidlo      nízká          50 g oválná lahv.   10 ks v kartonu
200088    FENOPLAST CA 5 VL vteø. lep.    støední      20 g oválná lahv.    24 ks v kartonu
200119     FENOPLAST CA 5 VL vteø. lep.    støední       50 g oválná lahv.   10 ks v kartonu
200122    FENOPLAST CA 7 vteø. lepidlo      vysoká       50 g oválná lahv.   10 ks v kartonu

lepidla

bobtnavé svaøovací prostøedky na tvrdé PVC

bobtnavé svaøovací prostøedky na profily potažené foliemi (Renolit)

plnící pryž

sekundové lepidlo
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200860   FENOPUR 125 montážní lepidlo          310 ml kartuš            12 ks v kartonu

lepidla

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

200100     FENOPLAST CA 6     50 g lahvièka              10 ks v kartonu
vteøinové lepidlo v døevaøství 

FENOPLAST CA 6
Jednosložkové, rychleschnoucí lepidlo, použití na lepení døevo/døevo - døevo/PVC - døevo/hliník 

FENOPUR Duett
Speciální oblast použití:  lepení rohových kovových spojovacích profilù
Velmi úèinné ve spojení s hliníkem, døevem, tvrdým PVC.
Neobsahuje rozpouštìdla, velmi vhodné k lepení potažených a eloxovaných profilù.
Pøi aplikaci dochází k míchání ve statickém „mísièi“.
Nutná ruèní nebo pneumatická pistole.

200160    FENOPUR Duett 2-K
lepidlo na kov béžové  525 g dvoj-kartuš       6 ks v kartonu

200161    Mísiè na FENOPUR Duett 
dvoj-kartuš 1 ks      30 ks v kartonu

200162    FENOPUR Duett 2-K
lepidlo na kov béžové  825 g dvoj-kartuš       6 ks v kartonu

200163    FENOPUR Duett 2-K
lepidlo na kov bílé       525 g dvoj-kartuš       6 ks v kartonu

200164    FENOPUR Duett 2-K
lepidlo na kov èerné     525 g dvoj-kartuš       6 ks v kartonu

FENOPUR 124
FENOPUR 124 je univerzální, rychleschnoucí, nízkoexpanzní PUR-lepidlo, bez rozpouštìdel,
velmi dobøe vytváøí houževnatá spojení témìø všech materiálù ve stavebnictví.  
Použití na: kovy/døevo/plast/stavební materiály

200861   FENOPUR 124 univerzální lepidlo        310 ml kartuš            20 ks v kartonu

FENOPUR 125
Jednosložkové lepidlo s tìsnící schopností na polyuretanové bázi, vytvrzující v kontaktu s vlhkem.
Speciální oblast použití: lepení hliníkových rožkù ve výrobì oken a dveøí
Další oblast použití:  zpracování kovù a plastù/vzduchotechnika a klimatizace/karoserie, kontejnery 
a automobilový prùmysl    

sekundové lepidlo v døevaøství

dvousložkové polyuretanové (PUR) - vysoce úèinné lepidlo na kovy

jednosložkové univerzální montážní lepidlo

jednosložkové montážní lepidlo s tìsnící schopností
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lepidla

è.artiklu:      oznaèení:            obsah:            balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah:       balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah: balení:

FENOPUR 915- montážní lepidlo
Jednosložková polyuretanová báze, bez rozpouštìdel, rychlé montážní lepidlo na bázi PUR s širokou 
oblastí použití. Speciálnì k lepení izolaèních hmot a vícevrstvých materiálù s tuhou, lehèenou 
polystyrénovou pìnou. Použití na kovy, døevo, plasty a stavební materiály.
FENOPUR lepidlo reaguje s vlhkostí.

200826    FENOPUR 915 
rychlé montážní lepidlo     1250 g plastová láhev    15 ks v kartonu

FENOBRID High Tack
Rychleschnoucí  hybridní lepidlo pro konstruktivní lepení s tìsnícím úèinkem.
Velmi úèinná montážní pomoc v oblasti plastové výroby, kovovýroby, výroby karoserií a kontejnerù, 
vagonù, karavanù a ostatních vozidel, vzduchotechniky a klimatizace, loïaøském prùmyslu atd.
POZOR:  -  rychlá tvorba škraloupu (po 4 min.)

- vytvrdnutí: 4 mm za 24 hod.

Fenobrid High Tack vytváøí dynamická spojení, snese vysoká zatížení, poskytuje velkou  pevnost 
v tahu i støihu, tlumí vibrace materiálù, není korozivní – nedochází k zabarvení na hranách, dobøe 
drží na skle, mnoha kovech (zinku, hliníku, oceli), na lakovaných površích a døevìných materiálech. 

o oProstøedek je velmi stálý proti vlhkosti a povìtrnostním vlivùm, snáší teploty od -40 C do + 90 C 
o(krátkodobì až 120 C), je brousitelný, neobsahuje rozpouštìdla, je bez zápachu, 

odolný vùèi UV záøení.

160100   FENOBRID High Tack         310 ml kartuš            12 ks v kartonu

FENOPLAST opravná sada
Dvousložková opravná hmota na poškozené povrchové plochy bílých tvrdých PVC profilù.
Opravná hmota odpovídá kvalitì pùvodního PVC materiálu (stupeò bìlosti je sladìn s pùvodním PVC). 
Dvousložkový materiál (kapalina + prášek) obsahuje SORBEX® (ochrana proti oxidaci).

200653   FENOPLAST opravná sada             60 ml vytvrzovací prostø., 
100 g prášek                   1 krabièka

opravná sada na PVC

ISO-POLYMER lepidlo

jednosložkové PUR lepidlo
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pomocné prostøedky

è.artiklu:      oznaèení:            obsah:      balení:

è.artiklu:      oznaèení:         balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah: balení:

è.artiklu:      oznaèení: obsah: balení:

FENOFLEX - ohýbací prostøedek
Speciální kapalina pro ohýbání okenních a dveøních profilù z tvrdého PVC a PVC potaženého foliemi 
(Renolit) s antioxidaèní ochranou SORBEX®
Vhodné pro všechny ohýbací systémy

200400    FENOMEN PUR-EX sada      1 sada
obsah: 2 x 250 ml PUR-EX èistiè, 2 houbièky, 2 døívka

200401    FENOMEN PUR-EX balíèek      20 balíèkù
obsah: 1 x 20 ml PUR-EX èistiè, houbièka a návod

FENOSOL sprej na kování
Speciální prostøedek k údržbì a ošetøování kování a mechaniky oken, dveøí, garážových vrat apod.
Pøi aplikaci na pohyblivé èásti (kování) zajiš�uje lehký chod, snížení opotøebení a ochranu proti 
korozi – moderní aditivum MOS.
FENOSOL sprej na kování NESTÉKÁ!

                                   

FENOFLEX
Urèen k montáži zasklívacích a tìsnících profilù. Krátký nástøik zajistí „klouzavost“ po profilu, 
resp. „nepøilnavost“  k povrchùm. Neobsahuje silikon.

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

FENOMEN PUR-EX
Speciální prostøedek k odstraòování vytvrzené PUR pìny z povrchu profilù. 
Pomáhá odstraòovat zneèištìné plochy profilù od zbytkù zaschlé PUR pìny.
Doporuèen pro všechny povrchové plochy.

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     FENOFLEX montážní sprej  400 ml dóza  12 ks v kartonu

montážní sprej

sprej na kování

prostøedek k odstranìní zaschlé PUR pìny
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pomocné prostøedky

è.artiklu:      oznaèení:            obsah:      balení:

è.artiklu:      oznaèení:            obsah:      balení:

FENOSOL - pøípravek pøed lepením pøíèek na sklo
Speciální èistící a odmaš�ovací prostøedek na sklo, zvláštì vhodný k použití pøed polepováním 
samolepících pøíèek na termoizolaèní dvojskla. Dùkladnì oèistí a odmastí sklo pøed polepem
skla v interieru i exterieru. Prostøedek zajistí dokonalou pøilnavost samolepících profilù na skle. 
Je nehoølavý a šetrný k životnímu prostøedí.

200036     FENOSOL 500 ml plast. láhev      20 ks v kartonu
pøípravek pøed lepením pøíèek     

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

200601   FENOPLAST 
Color-pigment. pasta „èerná“              100 ml lahvièka          20 ks v kartonu

200602   FENOPLAST 
Color-pigment. pasta „hnìdá“             100 ml lahvièka          20 ks v kartonu

200603   FENOPLAST 
Color-pigment. pasta „tm.hnìdá“        100 ml lahvièka         20 ks v kartonu

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

200605   FENOPLAST 
Color-pigment. pasta „støíbrná“           100 ml lahvièka         20 ks v kartonu

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

200607   FENOPLAST 
Color-pigment. pasta „èervená“          100 ml lahvièka         20 ks v kartonu

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

FENOPLAST Color-pigmentové pasty
Slouží k dobarvování lepidel FENOPUR Duett a FENOPUR AL na bázi „EPOXI a „PUR“.
Barevný odstín se pøidá do míchacího systému, množství dle žádoucí intenzity zabarvení.
Základní barvy: bílá, èerná, hnìdá, tmavì hnìdá, modrá, støíbrná, zelená, èervená, žlutá.

barevné pasty

èistiè na sklo
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pøíslušenství

è.artiklu:      oznaèení: balení:

è.artiklu:      oznaèení:         balení:

è.artiklu:      oznaèení:   balení:

Dávkovací pistole na FENOPUR duett
Ruèní dávkovací pistole na dvoj-kartuš 525 g + 825 g

200920      Ruèní 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

pøíslušenství k FENOPUR Duett
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