
LEPÍ NEMOŽNÉ

GELOVÉ LEPIDLO



Devět laboratoří pro výzkum a trvale udržitelný 
rozvoj představuje v rámci futuristického centra 
Kerakoll GreenLab světově nejpokročilejší 
technologické středisko pro výzkum a vývoj nových 
materiálů pro “zelené” stavebnictví.
Nová gelová lepidla Biogel® jsou výzva, s níž si 
biostavební inženýři z Kerakoll GreenLab dokázali 
poradit, a zajistili tak výhodu pro profesionální 
obkladače.

VŠECHNO 
ZAČÍNÁ TADY

Vědecký park Kerakoll, v němž je situováno i nové výzkumné centrum Kerakoll GreenLab, je místo věnované zkoušení a technologickému vývoji v oblasti “zelených” stavebních materiálů. 
Futuristická budova soustředí v jednom výzkumném středisku všechny nové vědecké laboratoře skupiny Kerakoll, které pracují na výjimečném programu zelených technologií. Kerakoll nabízí 
každému zákazníkovi personalizovaná řešení tvořená 1700 inovativními a ekokompatibilními výrobky ve 20 řadách pro projektování, výstavbu a život v souladu se životním prostředím  
a požadavky na uživatelský komfort, jakož i servis s vysokou přidanou hodnotou v podobě návrhů, technických konzultací, školení a asistence na stavbě.

TECHNOLOGY

®



SVĚTOVÁ INOVACE

Kerakoll prostřednictvím GEL-TECHNOLOGY® 
překonal novou hranici technologického 

výzkumu, čímž dokáže ověřovat skutečné 
chování přírodních materiálů a připravovat 

inovativní receptury lepidel s gelovou 
konzistencí.

TECHNOLOGY

®

Houstne v kbelíku

STARÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO C2

Musíte udělat tuhou konzistenci, aby vám vrstva 
lepidla nepadala

Konzistence je tuhá, a práce je tak namáhavá

Rychle prosychá a slabě kryje obklad či dlažbu

Vlastnosti se liší lepidlo od lepidla a není snadné 
vybrat to správné

Nehoustne, dlouho zůstává v kbelíku stejné jako čerstvě připravené

Připravte si konzistenci, která vám vyhovuje, vždyť vrstva lepidla neodpadne

Díky lehké konzistenci jde práce lépe a snadněji

Tixotropní a tekutá konzistence kryje celou plochu obkladu či dlažby i po 
dlouhé době

Parametry jsou vždy maximální a lepí vše ke všemu

PO GELOVÉ LEPIDLOOD LEPIDLA



PRVNÍ 
MULTIFUNKČNÍ 
GELOVÉ LEPIDLO

“ Každý den se setkávám s novými 
materiály a podklady, u nichž je 
pokládka ztížená. 

  Lepidlo Biogel® No Limits® je 
multifunkční a jako jediné řeší 
každý problém s pokládkou na 
každé stavbě. Vždy.“

BETON
ověření nasákavosti

KOV
Keragrip Eco

PVC
Keragrip Eco

CEMENTOVÝ POTĚR
ověření tvrdosti a čistoty

KERAMIKA
čištění a sušení

DŘEVO
Keragrip Eco

Gelové lepidlo Biogel®  
No Limits® je první a jediný 
jednosložkový produkt, jenž 
lepí vše ke všemu.



Nepropadá se

Podpírá lepený prvek

Tixotropní a tekutá směs

PRVNÍ GELOVÉ LEPIDLO, KTERÉ DRŽÍ TVAR

Biogel® No Limits® je tixotropní  
v každé vrstvě, snadno se nanáší  
a je lehké. I na stěnách pracujete bez 
námahy či skluzu obkladů.

“ Unavovala mě příprava 
lepidla na husto pro 
podpírání obkladů  
a dlažeb.

  U Biogel® No Limits® 
jsem si vyzkoušel novou 
tixotropní a tekutou 
konzistenci, s níž je 
práce lepší a jistější.“



“ Biogel® No Limits® je jiné, 
protože bez námahy kryje 
celý obkladový nebo 
dlažební prvek i podklad.

  Takto jsem vždy spokojen, i 
v těch nejtěžších situacích na 
každé stavbě.“

Biogel® No Limits® 
zaručuje maximální 
přilnavost úplným 

podlepením obkladů 
či dlažeb za každých 

podmínek.

SROVNÁVACÍ 
ZKOUŠKA

STARÉ CEMENTOVÉ 
LEPIDLO C2

PRVNÍ GELOVÉ LEPIDLO  

S ÚPLNÝM POKRYTIM



PRVNÍ STRUKTURÁLNÍ GELOVÉ LEPIDLO

Biogel® No Limits® pomocí geopojiva Kerakoll 
strukturálně spojuje podklad s obkladem 

či dlažbou a zaručuje trvalou přilnavost po 
dlouhou dobu.

“ Biogel® No Limits® se 
od obkladů, dlažeb či 
podkladu neodpojuje 
ani při velkém 
zatížení.

  Tím moje práce už 
nikdy nevzbuzuje 
pochybnosti.“

ZKOUŠKA 
ZATÍŽENÍ

podklady:
cementový potěr

beton
dřevo

kov
PVC



Biogel® No Limits® snáší 
pnutí deformovatelných 
podkladů díky vysoké 
odolnosti proti příčné síle 
nových, výjimečných pryskyřic 
s nízkým dopadem na životní 
prostředí.

“ Nerad používám tradiční vysoce flexibilní 
lepidla, protože jsou špatně zpracovatelná.

  Biogel® No Limits® je jediné jednosložkové 
lepidlo, s nímž mám jistotu i na nestabilních 
podkladech, aniž bych se musel vzdát lepší 
zpracovatelnosti.“Příprava Keragrip Eco Nanášení BIOGEL® NO LIMITS® Pokládka obkladů nebo dlažeb

PRVNÍ GELOVÉ 
LEPIDLO

SE ZARUČENOU 
FLEXIBILITOU



PRVNÍ GELOVÉ LEPIDLO BÍLÁ SHOCK

CEMENTOVÁ LEPIDLA

BÍLÁ 1
CEMENTOVÁ LEPIDLA

BÍLÁ 2
CEMENTOVÁ LEPIDLA

BÍLÁ 3
“ Když mám 

spárovat bílou 
nebo světlou 
barvou, tak mi 
použití bílého 
lepidla usnadňuje 
práci. Pouze 
s Biogel® No 
Limits® Bílá Shock 
jsem si jistý, že 
bude výsledek 
dokonalý."

formula



“ A vy? Jste připraven 
zlepšit svoji práci? 

  S gelovým lepidlem 
BIOGEL® NO LIMITS® 
to můžete udělat!”

POCIT’UJTE TENTO ROZDÍL !

Zjistěte víc

Kerakoll channel formula
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KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01 - e-mail: info@kerakoll.pl
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