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Čistilo za umetne mase, močno topljivo.
Polirno in gladilno sredstvo za glajenje prask, razpok na netransparentni trdi umetni 
masi, PS, ABS, PMMA (akrilu).

Področja uporabe:
gradnja PVC-oken, pohištvena in reklamna industrija.

 
Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR na

110 642 120 1000 pločevinka kos 8,72 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Čistilo COSMO CL-300.110 za umetne mase

 

Čistilo za umetne mase, rahlo topljivo.
Primerno je tudi za predhodno pripravo površine na lepljenje in odstranjevanje oznak ter 
grobe umazanije.

Področje uporabe:
čiščenje različnih neprozornih termoplastičnih in duroplastičnih umetnih mas v različnih 
industrijskih uporabah. Na primer v gradnji oken iz umetne mase, za čiščenje profilov iz 
trdega, belega PVC.

Na nevpadljivem mestu preverite združljivost z materialom.

 
Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR na

110 642 121 1000 pločevinka kos 7,88 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Čistilo COSMO CL-300.120 za umetne mase

 

Čistilo za umetne mase, ni topljivo.

Področja uporabe:
čiščenje prahu, ostankov lepila zaščitnih folij, voščenk, sledov gume, sveže pene PUR, 
svežih ostankov tesnilne mase in madežev katrana/bitumna. Uporabljen antistatik 
učinkovito preprečuje hitro onesnaženje površin iz umetne mase. Zato je zelo uporaben 
pri izdelavi sejemskih stojnic, v industriji izdelave znakov itn. za področja obdelave 
umetne mase.

Na nevpadljivem mestu preverite združljivost z materialom.
 

Št. artikla  EM Cena v EUR na

110 642 118  kos 9,94 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Čistilo COSMO CL-300.140 za umetne mase

Izdelki WEISS CHEMIE
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Posebno čistilo, ni topljivo.
Je hitrosušeče, z blagim vonjem. Uporablja se za prašno barvane in eloksirane 
aluminijaste profile ter PUR-profile v tovarnah. Odstrani prah, ostanke lepila zaščitne 
folije, vazelina, sledi gum, sveže pene PUR in svežih ostankov tesnilne mase ter 
madeže katrana/bitumena.

Področja uporabe:
za čiščenje prašno barvanega in eloksiranega aluminija kot tudi za različne umetne 
mase. Za predpripravo lepilnih površin in končnega čiščenja orodja in gradbenih del. 
Za čiščenje lakiranih površin v kovinski industriji in čiščenje umetnih mas.

 
Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR na

110 642 123 brezbarvna 1000 pločevinka kos 6,81 1 kos

110 642 124 n brezbarvna 30000 kanister kos 180,53 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Posebno čistilo COSMO CL-300.150

 

Uporabno za lepljenje različnih gum in površin iz umetnih mas, pri izdelavi oken. Je izredno močno 
sekundno lepilo, ki reagira v treh sekundah.

Prednosti izdelka:
• Kratek čas pritrditve.
• Zelo visoka trdnost.
• Trda fuga lepila.
• Hiter oprijem, za montažna dela.
• Za zunanjo uporabo, odporen na vremenske vplive.
• Visoka odpornost na mraz in vročino.
• Zelo dobra UV-stabilnost.
• Za lepljenje EPDM-elastomerov.
• Lepi različne umetne mase in kovine.
• Brez topil.

Področja uporabe:
primerno za lepljenje različnih vrst materiala kot je PVC, guma, železo in druge kovine, itd. Uporablja se za hitre 
popravke, popravke na montažah, za izdelavo zavihkov in spojev na ceradah ter tekstilih. Npr. za tesnilno tehniko, 
odvajanje vode, za industrijo za predelovanje umetne mase in kovin. Lepilo se uporablja zlasti za lepljenje raznih 
površin iz gume in umetne mase. Med drugim se uporablja tudi pri montaži oken, za lepljenje tesnilnih profilov 
APTK (EPDM), npr. na zajere, spoje, na trdi PVC in aluminijaste profile. COSMO CA-500 se lahko uporablja tudi v 
kombinaciji z osnovnim premazom COSMO SP-860.120 za lepljenje silikonskih tesnil in tesnil TPE.

 
Št. artikla Vsebina g Pakiranje Viskoznost mPa·s EM Cena v EUR na

110 611 190 20 plastenka 20 kos 3,00 1 kos

110 611 191 50 plastenka 20 kos 6,60 1 kos

110 611 195 20 plastenka 100 kos 3,47 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Sekundno lepilo COSMO CA-500
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Uporabna predvsem kot tesnilna masa proti koroziji.

Prednosti izdelka:
• Učinkovita zaščita aluminija pred korozijo.
• Uporabna kot tesnilna masa za različno uporabo.
• Elastična tesnilna fuga.
• Minimalno krčenje.
• Nobena paralelna obdelava ne vpliva na strjevanje lepila.
• Odporna na vremenske vplive.
• UV-stabilna.
• Lahko se lakira.
• Lahko se prašno barva (do vžigalne temperature ≤+180 °C).
• Brez oznak.

Področja uporabe:
COSMO HD-100.411 je nova tesnilna masa proti koroziji z novo tehniko nanosa, ki se uporablja za najrazličnejša 
tesnjenja, npr. kotov rezanja, dilatacijskih fug pri spojih letev in opornikov pri aluminijastih oknih, vratih in fasadah ter 
pri proizvodnji roletnih vrat. Uporaba tudi za tesnjenje dilatacijskih spojev, v prometni industriji in pri izdelavi vozil.
 

Št. artikla Barva Vsebina g Pakiranje EM Cena v EUR na

110 603 130 siva 150 Vrečka kos 9,63 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Protikorozijska tesnilna masa COSMO HD-100.411

 

 

Posebno lepilo, primerno za lepljenje PVC-plošč.

Prednosti izdelka: UV-stabilen in odporen proti vremenskim vplivom. Dobra temperaturna obstojnost. 
Tiksotropno (ne kaplja). Hitro se veže.

Področja uporabe:
za hitro konstruktivno lepljenje delov iz trdnega PVC-ja. Uporaba npr. v gradnji oken za lepljenje dodatnih profilov, 
kot npr. zaključnih profilov, odtočnih letev, pribitnih letev in letev za rolete. Zalepljenje cevi v sanitarnih prostorih 
in strešnih žlebov.

Obseg dobave: vključno z eno snemljivo konico.
 

Št. artikla Barva Vsebina g Viskoznost mPa·s EM Cena v EUR na

110 611 780 prozorna 200 približno 4000 kos 4,70 1 kos

110 611 781 bela 200 približno 4000 kos 4,83 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Lepilo COSMO SL-660 za PVC
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Posebno hitro in visoko trdno 2-komponentno lepilo v priročni tandemkartuši s cevjo 
statičnega mešalnika vam omogoča izdelavo konstruktivnih in močnih povezav z 
odlično odpornostjo proti toploti in vremenskimi vplivi. 

Širok spekter oprijema omogoča uporabo na številnih različnih področjih, kot je 
na primer suho montaža za močno lepljenje rež med ploščami iz gips vlaken in 
cementnega granulata. Uporabljate ga lahko za reže s širino od ≥3mm do ≤8mm.

Prednosti izdelka:
• Posebno hitro delovanje.
• Širok spekter oprijema na različne gradbene materiale.
• Visoka trdnost.
• Nadzorovano strjevanje.
• Visoka zmožnost premostitve reže.
• Preprosto upravljanje tandem kartuš s cevjo statičnega mešalnika.
• Dolgi čas obdelave.
• Tiksotropnost, ne kaplja.
• Dobra odpornost na vremenske razmere.
• Brez topil.
• V strjenem stanju ga lahko prelakirate.
 
Področja uporabe:
• Lepljenje aluminijastih kotnih profilov v eloksirane, kot tudi prašno barvane pokrivne 

in okvirne profile vratnega krila za aluminijasta okna, vrata in gradnjo fasade.
• Lepljenje rež pri vlaknenih gips ploščah.
• Lepljenje različnih površin materialov, kot je les, laminat, GFK - umetna masa, 

ojačana s steklenimi vlakni (brušena) in aluminij.
• GFK-večplastna sestava v avtomobilski industriji.
• Polnjenje montažnih rež do širine 8 mm.
• Sanacija poškodovanih rež.

Obdelovalni čas: približno 2,5 min

Št. artikla Barva Vsebina g Pakiranje EM Cena v EUR na

110 642 116 n biserno bela 905 dvojna kartuša kos 36,51 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Lepilo za kotnike COSMO PU-200.120

1-komponentno lepilo PUR za zaključne profile pri lepljenju aluminijastih oken in vrat.

Prednosti izdelka:
• Preprosta uporaba.
• Univerzalno uporaben.
• Izjemno visoka trdnost.
• Dosega standard D4 za lepljenje lesa po EN 204.
• Visoka odpornost proti vremenskim razmeram.
• 100 % zapolni reže.
• Brez topil.

Področje uporabe:
za lepljenje aluminijastih zaključnih profilov oken in vrat, izdelava stopnic, gradnji, za različna 
montažna lepljenja.
 

Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR na

110 611 030 bela 310 kartuša kos 9,03 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Lepilo za zaključne profile COSMO PU-100.130
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2-komponentno lepilo PUR za zaključne profile pri lepljenju aluminijastih oken.

Prednosti izdelka:
• Širok spekter oprijema na različnih materialih.
• Preprost za uporabo.
• Lahko ga dlje časa obdelujemo.
• Kontrolirano strjevanje.
• Visoka trdnost.
• Brez topil.
• Nevtralnega vonja.
• 100% zapolni reže.
• Poltrd lepljen stik.
• Lahko se brusi in lakira.
• Visoka odpornost proti vremenskim razmeram.
• Duroplastičen lepljen stik.
• Lahko se prašno barva.

Področja uporabe:
izdelava kovinskih oken in vrat, izdelava dvoriščnih vrat, izdelava vitrin, akustična 
gradnja, izdelava vozil, industrija znakov in tabel.
 

Št. artikla Barva Vsebina g Pakiranje Izvedba Obdelovalni 
čas min

EM Cena v EUR na

110 611 000 bela 550 dvojna kartuša Standard približno 30 kos 17,90 1 kos

110 611 001 bež 550 dvojna kartuša Standard približno 30 kos 17,04 1 kos

110 611 004 bež 900 dvojna kartuša Standard približno 30 kos 22,52 1 kos

110 611 012 bela 900 dvojna kartuša Duo.20 približno 10 kos 21,06 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Lepilo za kotnike COSMO PU-200

 

Reaktivno lepilo 2-K-EPOXI za lepljenje pri izdelavi oken.

Prednosti izdelka:
Tiksotropno (ne kaplja). Brez čistilnih sredstev. V strjenem stanju ga lahko prelakirate. 
Dobra odpornost proti zunanjim vplivom. Lahko se prašno barva.

Področja uporabe:
lepilo COSMO EP-205.110 je primerno za konstruktivno lepljenje aluminijastih kotnikov 
v eloksirane ali prašno lakirane slepe in krilne okvirje, profile za aluminijasta okna, vrata 
ter fasade. Uporablja se še za lepljenje drugih materialov, npr. aluminija, HPL, GFK.

Obdelovalni čas: približno 30 min

Št. artikla Barva Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR na

110 611 050 siva 2000 plastenka kos 72,51 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Lepilo za zaključne profile COSMOFEN AL

 

 

Področje uporabe:
za obdelavo/doziranje 2 x 190 in 2 x 310 ml tandem kartuš.
 

Št. artikla Primerno za EM Cena v EUR na

110 611 020 COSMO PU-200 kos 0,91 1 kos

Skupina artiklov D00 D26

Statični mešalnik COSMO SP-800.221


