
MUREXIN. Drží.

Lepení 
s X-Bond! 
Šetřete čas a peníze.
S MS technologií získáte lepidla
pružná, vyhovující životnímu prostředí
a univerzálně použitelná! 



vyměnitelná hlava s tryskami, tedy žádné čištění aplikátoru

exaktní nános lepidla dle šířky podlahového prvku

šíře záběru je snadno nastavitelná

nanášíte jen tolik lepidla, kolik je skutečně potřeba

akuprovoz pro velká hadicová balení

ruce, nářadí i parkety zůstávají stále čisté

Aplikátor X-Bond 200 jen  postavíte na podlahu 
a nanášíte lepidlo v optimálním tvaru housenky.

Stěna nebo hrana parkety slouží jako boční svodidlo 
pro roznášecí hlavu. 

Mechanickým nanášením vytvoříte rovnoměrné 
pravidelné lože lepidla.  

Aplikátor X-Bond 200 je vhodný k nanášení lepidla při lepení všech 
dřevěných podlahovin na všechny typy podkladů. Své uplatnění  na-
lezne zejména při lepení dvouvrstvých a třívrstvých fertigparket a prken 
šířky 190 až 200 mm. Šířku záběru aplikátoru však lze jednoduše 
redukovat a tak ji přizpůsobit daným potřebám. K dispozici je také 
přídavná roznášecí hlava s tryskami pro nanášení lože lepidla až do 
šířky 300 mm. Aplikátor je určen pro použití hadicového balení Lepidla 
na parkety X-Bond MS-K 511 s obsahem 1800 ml.
Trysky aplikátoru není nutné čistit, před každým dalším nanášením se 
použije hlava s tryskami nová. Vkládání hadicového balení lepidla je 
rychlé, jednoduché a čisté, děje se tak bez přímého kontaktu s lepidlem.  

Pracujte rychle, jednoduše 
a ergonomicky: 
Aplikátor X-Bond 200

Pracujte ergonomicky: Pracujte ekonomicky: 

 bez únavy – lepidlo nanášíte ve vzpřímené 

poloze

 komfortně – váha aplikátoru s lepidlem 

se opírá při aplikaci o podlahu

 dokonalé bezezbytkové vyprázdnění obalu 

díky hadicovému balení

 minimální náklady na likvidaci obalů 

 rychlá a jednoduchá aplikace

 výměna hadicového balení za 25 sekund

 snadná obsluha

 výrazná úspora času

 vhodné i do menších prostor

 nabití akubaterie do 160 m2

Aplikátor X-Bond 200: 

NOVÉ
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