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Tenax 
ELIOX 

*Gosto epoksidno lepilo 
za lepljenje vertikalnih 
površin (marmor, granit, 
naravni kamni) 
*Odličen oprijem 
*Enostavno doziranje 
*Zelo majhno 
izhlapevanje 
*Minimalno porumeni 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za notranjo in zunanjo 
uporabo 
*Mešalno razmerje:  2 : 1 
*Volumen: 1,5kg + 0,75kg 
 

*Primeren za uporabo na 
površinah, ki pridejo v stik 
s hrano (certifikat!) 
*Ekstra prozoren 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 25° C:  
-gelira v 10-15minutah,  
-popolnoma suh v 24h 

 
 
 

 
Tenax 

DOMO 10 

*Gosto epoksidno lepilo 
za lepljenje  vertikalnih 
površin (marmor, granit, 
naravni kamni) 
*Odličen oprijem 
*Odličen odziv pri nižji 
temperaturi 
*Deluje tudi na mokri 
površini  

*Na voljo v beli ali črni 
barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za notranjo in zunanjo 
uporabo 
*Mešalno razmerje:  1 : 1 
*Volumen: 1kg + 1kg 

*Odličen pri spajanju dveh 
različnih materialov (npr. 
kamen in steklo, les, 
nekatere plastike, kovina) 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 25° C:  
-gelira v 2,5 urah  
-popolnoma suh v 24h 

 
 
 

 
Tenax 

TOP FILL 

*Gosto epoksidno lepilo 
za lepljenje vertikalnih 
površin (marmor, granit, 
naravni kamni) 
*Odličen oprijem 
*Zelo prozoren 
*Minimalno porumeni 

*Na voljo v prozorni 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za notranjo in zunanjo 
uporabo 
*Mešalno razmerje:  2 : 1 
*Volumen: 1kg + 0,5kg 

*Odličen pri spajanju in 
polnjenju por pri 
dragocenih marmorjih, 
granitih, steklu, keramiki 
in kvarcu 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 25° C:  
-gelira v 40-45 minutah,  
-popolnoma suh v 24h 

 
 
 

 
Tenax 

RESINA RR 

*Tekoče epoksidno lepilo 
za lepljenje horizontalnih 
površin (marmor, granit, 
kvarc, naravni kamni, 
keramika) 
*Odličen oprijem 
*Odlična prozornost 
*Odlična trdota 
*Minimalno porumeni 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za notranjo in zunanjo 
uporabo 
*Mešalno razmerje:  2 : 1 
*Volumen: 1kg + 1kg 

*Visoko-viskozno lepilo 
brez topil 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 25°C: 
-gelira v 55-60 minutah 
-popolnoma suh v 24h 

 

 
Tenax 

RIVO 50 
 

*Gosto epoksidno lepilo 
za lepljenje horizontalnih 
površin (za vse vrste 
kamna) 
*Odličen oprijem 
*Odlična trdota 
 

*Na voljo v bež barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za notranjo in zunanjo 
uporabo 
*Mešalno razmerje:  1 : 1 
*Volumen: 1kg + 1kg 

*Zelo trdno lepilo 
odporno na visoke 
temperaturne razlike 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 25°C: 
-gelira v 50 minutah, 
-popolnoma suh v 24h 

 
ICR Sprint 
IRIDIUM 

*Gosto epoksidno lepilo 
še posebej primerno za 
lepljenje umetnih 
kamnov (dekton) in 
marmorjev 
*Odličen oprijem 
*Hitro delovanje 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s standardnimi 
barvnimi pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje: 1-3% 
trdilca 
*Volumen: 1kg + 60g 

*Zelo hitro sušeče epoksi 
lepilo, zaradi gostote še 
posebej primerno za 
ometavanje in oblikovanje  
* Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 10-11 minutah,  
-popolnoma suh v 1h 
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ICR Sprint 

M25 

*Pol tekoče epoksidno 
lepilo za lepljenje vseh 
vrst naravnih kamnov, ki 
so izpostavljeni zunanjim 
vplivom 
*Primeren za lepljenje 
različnih materialov 
*Deluje tudi na vlažni 
površini 
*Odličen oprijem 
*Hitro delovanje 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje: 5 : 1 
(20% trdilca) 
*Volumen: 750ml 

*Ima odlično kemično 
odpornost, trdnost, 
prilagodljivost in 
odpornost na vremenske 
vplive 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 30-40 minutah,  
-popolnoma suh v 6h 

 
 

 
ICR Sprint 

M26 

*Pol tekoče epoksidno 
lepilo za lepljenje vseh 
vrst naravnih kamnov, ki 
so izpostavljeni zunanjim 
vplivom 
*Primeren za lepljenje 
različnih materialov 
*Deluje tudi na vlažni 
površini 
*Odličen oprijem 
 

*Na voljo v prozorno 
pšenični barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje: 6 : 1 
(16% trdilca) 
*Volumen: 750ml 

*Ima odlično kemično 
odpornost, trdnost, 
prilagodljivost in 
odpornost na vremenske 
vplive 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 30-40 minutah,  
- popolnoma suh v 8h  

 
 

 
ICR Sprint 

M27 

*Tekoče epoksidno lepilo 
za lepljenje naravnih 
kamnov in drugih 
materialov, ki so 
izpostavljeni zunanjim 
vplivom 
*Deluje tudi na vlažni 
površini 
*Odličen oprijem 
 

*Na voljo v prozorno 
pšenični barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje: 12 : 1 
(8% trdilca) 
*Volumen: 750ml 

*Ima odlično kemično 
odpornost, trdnost, 
prilagodljivost in 
odpornost na vremenske 
vplive 
*Profesionalna uporaba 
*Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 30-40 minutah,  
-popolnoma suh v 8h 

 

 
Bellinzoni 

EPOX 2000 - Gosti 

*Gosto epoksidno lepilo 
še posebej primerno za 
lepljenje, polnjenje in 
ojačenje različnih vrst  
granita, marmorja in 
kamna 
*Zelo prozoren 
*Odličen oprijem 
*Minimalna porumenitev 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje:  2 : 1 
*Volumen: 1kg + 0,5kg 

*Zaradi izredne lepilne 
moči zelo učinkovito 
zapolni ali odpravi tudi 
večje pomanjkljivosti pri 
kosih, ki bi sicer veljali za 
odpadne  
* Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 2,5h  
-popolnoma suh v 7h 

 

 
Bellinzoni 

EPOX 2000 - Tekoči 

*Zelo tekoče epoksidno 
lepilo še posebej 
primerno za lepljenje, 
polnjenje in ojačenje 
različnih vrst  granita, 
marmorja in kamna 
*Zelo prozoren 
*Odličen oprijem 
*Minimalna porumenitev 

*Na voljo v prozorni barvi 
*Barva se ga s 
standardnimi barvnimi 
pastami 
*Za zunanjo uporabo 
*Mešalno razmerje:  2 : 1 
*Volumen: 1kg + 0,5kg 

*Zaradi izredne lepilne 
moči zelo učinkovito 
zapolni ali odpravi tudi 
večje pomanjkljivosti pri 
kosih, ki bi sicer veljali za 
odpadne  
* Pri temperaturi 20° C:  
-gelira v 2,5h,  
-popolnoma suh v 7h 
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