KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB

stavební chemie

lepidla pro výrobu a opravu obuvi
lepidla pro galanterní a čalounickou výrobu

roztoky pro gumárenský průmysl

ostatní lepidla a přípravky
ředidla

měření pracovního prostředí a emisí

PROFIL FIRMY
Plastservis, akciová společnost se sídlem ve Zlíně, IČO 00542512, byla založena dne 12.6.1990 podpisem zakladatelského
plánu. Zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddílu B, číslo vložky 46, byla dne
13. 6. 1990.
Společnost rozvíjí své aktivity především v následujících oblastech:
• Výroba lepidel pro obuvnický a galanterní průmysl a další odvětví
Je realizována ve vlastních zmodernizovaných výrobních prostorách areálu Svit - Rybníky. Produkce je orientována na široký
sortiment rozpouštědlových i vodně disperzních lepidel. Dodávaná paleta výrobků je rozšířena v rámci licenční spolupráce
s německou firmou Kömmerling o speciální typy primerů pro zvýšení adheze u obtížně lepitelných povrchů, síťovacích činidel,
tavných lepidel a dalších chemických přípravků.
• Výrobky stavební chemie
Do této oblasti patří mimo silikonových a akrylátových tmelů i polyuretanové těsnící a izolační pěny a lepidla pro stavebnictví.
Současně s prodejem poskytujeme i kompletní informační a poradenský servis.
• Laboratoř analýz životního prostředí
Laboratoř má dlouholetou zkušenost s měřením a vyhodnocováním kvality pracovního prostředí v různých typech výrob, pro
které je akreditována u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Dále laboratoř provádí měření emisí na základě osvědčení
o autorizaci, uděleného Ministerstvem životního prostředí.
Systém jakosti
V I.čtvrtletí roku 2010 byla provedena recertifikace našeho systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro naše
odběratele znamená toto osvědčení, že jejich dodavatel, a.s. Plastservis, věnuje kvalitě používaných surovin a vyráběných
produktů mimořádnou pozornost.

Výroba a prodej - 303. budova

Sklad - 303. budova


Sídlo - 96. budova

STAVEBNÍ CHEMIE
MONTÁŽNÍ PĚNY
Vukopur M 500

Jednosložková polyuretanová montážní
a těsnící pěna, dávkování se provádí
prostřednictvím ventilku a trubičky.

500 ml

Vukopur M 750

Polyuretanová pěna pro montáž zárubní,
okenních rámů, těsnění dutin a spár,
z tlakové dózy se aplikuje trubičkou
a vytváří tuhou porézní pěnu.

750 ml

Vukopur M 750 Z
zimní provedení

Polyuretanová pěna s aplikační trubičkou,
kterou lze zpracovávat při teplotě okolí
a podkladu do -10° C.

750 ml

Vukopur P 750

Jednosložková polyuretanová montážní a
těsnící pěna určená pro profesionální použití,
aplikuje se s použitím NBS pistole.

750 ml

Vukopur P 750 Z
zimní provedení

Jednosložková polyuretanová montážní a
těsnící pěna pro profesionální použití, kterou
lze zpracovávat při teplotě okolí a podkladu do
-10° C, aplikuje se s použitím NBS pistole.

750 ml

Vukopur S 750

Montážní a izolační polyuretanová pěna
ke spojování a těsnění studničních skruží,
vodovodních řadů, kanalizačních výpustí
a odpadních stok, dávkování se provádí
prostřednictvím ventilku a trubičky.

750 ml

Vukopur PS 750

Nízkoexpanzní polyuretanová pěna pro lepení
izolačních desek z pěnového polystyrenu na
minerální povrchy, dřevo, kov i většinu plastů,
aplikace z dózy pomocí NBS pistole.

750 ml

Pistole NBS

Profesionální pistole pro aplikaci a přesné
dávkování polyuretanových pěn typu P a PS.

Univerzální PU čistič

Slouží k odstraňování zbytků nevytvrzené pěny
z montovaných předmětů, pracovních nástrojů
a především k čištění aplikačních NBS pistolí.

500 ml

SPECIÁLNÍ TMELY
Vukolan acryl
barva bílá, šedá

Jednosložkový akrylátový tmel pro těsnění spár
kartuše
a povrchových nerovností v sádrokartonu a
310 ml
materiálech jako omítka, beton, zdivo, sádra,
kamenina, dřevo, pozinkovaný plech i některé
plasty. Lze použít také pro lepení dekoračních
prvků a izolačních desek z pěnového polystyrenu.

Körapop 330
barva bílá, šedá

Rychle tvrdnoucí elastický tmel na bázi POP
kopolymeru s vysokou počáteční pevností a
dobrou adhezí k různým kovům (zinek, hliník,
ocel), k natřeným a lakovaným povrchům,
dřevu, termosetům, některým termoplastům
(kromě PE, PP, PTFE), sklu a minerálním
podkladům.
Odolává vlhkosti, povětrnostním vlivům
a teplotám od -40 do + 80° C.

kartuše
310 ml



Ködiplast CT 100
barva šedá

Jednosložkový elastický tmel na bázi syntetického
kaučuku pro vnější spoje, spáry a spojování
povrchů z betonu, dřeva, kovu, skla, plastů
(termosetů) a dalších materiálů. Je vhodný pro
karavany, vozíky, přívěsy, nákladní auta, stavbu lodí
a jiných konstrukcí. Odolává povětrnostním vlivům
a teplotám od -30 do + 80° C.

salám
570 ml

Vukoflex
barva transparentní

Tmel na bázi syntetického kaučuku s velmi
dobrou adhezí k většině povrchů. Nevyžaduje
přednátěr a lze aplikovat i na mokré a
zaolejované povrchy. Tmel je přetíratelný.

kartuše
300 ml

Vodotěsnící tmel
barva šedá

Plastická opravárenská těsnící hmota na bázi
syntetického kaučuku, která vykazuje vysokou
elastičnost i po vytvrzení. Může být aplikován za
každého počasí, deště i sněžení. Tmelí rychle
i pod vodou, překrývá trhliny a díry i několik
milimetrů široké. Vhodný zejména pro opravy
střešních krytin.

kartuše
300 ml

Universal – A
barva transparentní, bílá, šedá,
černá, hnědá, bahama

Jednosložkový silikonový lepící a těsnící tmel
acetátového typu. Je trvale elastický a odolný
vůči atmosférickým podmínkám.

kartuše
310 ml

Universal – N
barva transparentní, bílá, šedá,
černá

Jednosložkový silikonový lepící a těsnící tmel
neutrálního typu. Je trvale elastický a odolný
vůči atmosférickým podmínkám. Vhodný
ke spárování stavebních povrchů alkalické
povahy (omítky, zdivo, beton), ke spojování
kovových dílců (včetně zinku, mědi, mosazi,
olova i eloxovaných předmětů), k zasklívání do
lakovaných dřevěných, kovových i plastových
rámů.

kartuše
310 ml

Sanitární
barva transparentní, bílá, šedá,
černá, hnědá, bahama

Jednosložkový silikonový lepící, těsnící a
spárovací tmel acetátového typu. Obsahuje
přídavek fungicidního činidla, které zabraňuje
růstu plísní a bakterií.

kartuše
310 ml

Vysokoteplotní
barva červená

Jednosložkový silikonový těsnící a lepící
kartuše
tmel acetátového typu se zvýšenou tepelnou
310 ml
odolností. Je určen pro tmelení spár a spojování
dílců vystavených vysoké teplotě (dlouhodobě
250°C, krátkodobě i 300°C) např. utěsňování
topidel, při opravách a montáži motorů.

Polykarbonát / Zrcadla
barva transparentní

Jednosložkový silikonový tmel neutrálního
typu. Je určen pro zasklívání a dotěsňování
polykarbonátových a akrylátových skel do
kovových a plastových rámů. Dále je vhodný
i pro lepení zrcadel na různé podklady.

kartuše
310 ml

Zasklívací – ID
barva černá

Tmel je určen pro zasklívání izolačních
dvojskel do kovových (i hliníkových),
plastových a povrchově upravených dřevěných
rámů. Vytvrzovací systém je neutrální, tmel
nezpůsobuje korozi.

kartuše
310 ml

Lis vytlačovací S

Hobby provedení aplikační pistole pro vytlačování
tmelů z kartuší.

Lis vytlačovací Profi

Profi provedení aplikační pistole pro vytlačování
tmelů z kartuší.

SILIKONOVÉ TMELY VUKOSIL



lepidla pro výrobu a opravu obuvi
Disperzní lepidla
Svitex UP

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro
lepení vrchových a podšívkových dílců při výrobě
svršků obuvi, zajišťující okamžitou pevnost
spoje za mokra působením zvýšeného tlaku.

5 kg
10 kg
15 kg
150 kg

Svitex B

Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro
spojování textilních a usňových dílců v šicích
dílnách, určené přednostně pro nanášení
stříkáním.

5 kg
10 kg
15 kg
150 kg

Vukotex K 83

Univerzální disperzní lepidlo pro vlepování
opatků, určené především pro obuv ze
syntetických svrškových materiálů.

5 kg
10 kg
15 kg
150 kg

Köracoll 618

Disperzní lepidlo pro vlepování opatků z
materiálu Lefa nebo vláknité usně. Určeno pro
zpracování máčením nebo stříkáním.

10 kg

Köratex 263

Disperzní lepidlo na bázi chloroprenového
10 kg
latexu, vhodné i pro syntetické materiály. Použití
při výrobě svršků, stélek, kožených oděvů a
galanterie apod. Stříkatelné, dlouhá otevřená
doba, dobrá lepivost.

Köratex 660

Disperzní lepidlo na bázi přírodního latexu,
k pomocnému lepení při výrobě svršků. Nános
stříkáním, válcem nebo štětcem.

10 kg

Vukolep T 1

Kontaktní rozpouštědlové lepidlo se zvýšenou
tepelnou odolností spoje, určené především
pro lepení pryžových a usňových podešví, pro
vlepování a obalování stélek. Dále je vhodné
pro spojování textilních materiálů, poromerů,
lepenky, papíru, dřeva, korku a většiny
lehčených materiálů, např. Poretenu, Styroporu
a šlehaného latexu.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukolep T 3/50

Kontaktní rozpouštědlové lepidlo se sníženým
obsahem toluenu a světlejším barevným
odstínem. Vyznačuje se nižší viskozitou a je
proto vhodnější na málo nasákavé materiály.

3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukolep T 11 BT

Kontaktní rozpouštědlové lepidlo pro lepení
usní, textilu, pryže a poromerů, s vyšší tepelnou
odolností spoje a zlepšenou roztíratelností.
Lepidlo má zlepšené hygienické vlastnosti
– neobsahuje toluen.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukopren 25

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové lepidlo
pro vzájemné lepení nesavých materiálů jako
jsou pryž, kovy (zvláště hliník a jeho slitiny),
sklo, umakart, tvrdé plasty, PVC lišty a hrany.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Chloroprenová lepidla



Vukopren 55

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové lepidlo
pro vzájemné i kombinované lepení savých a
nesavých materiálů jako jsou beton, pryž, usně,
umakart, dřevo, lehčený PE, lepenka, pryžové,
korkové a PVC podlahoviny a obklady.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukopren 55 BT

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové
lepidlo pro lepení savých materiálů s nesavými
(beton, pryž, usně, umakart, dřevo, lehčený
PE, lepenka), pryžových a PVC podlahovin, lišt
a schodišťových hran. Lepidlo má zlepšené
hygienické vlastnosti – neobsahuje toluen.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukopren 150

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové lepidlo
s vyšší viskozitou určené pro lepení velmi
savých materiálů jako jsou koberce, korek, plsť,
beton, dřevo.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukopren Extra

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové lepidlo pro
vzájemné i kombinované lepení savých i nesavých
materiálů. Univerzální typ lepidla se zvýšenou
adhezí k některým syntetickým materiálům určený
především pro lepení schodišťových hran, lišt,
pryžových a PVC podlahovin.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Körafix TRO

Dvousložkové polychloroprenové kontaktní lepidlo
s nižší viskozitou. Je určeno pro lepení podešví z
usní, pryže, EVAc, TPE a přírodní krepy, dále pro
spojování svrškových dílců a nalepování rámků.

3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukoplast D 420

Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro lepení
trvalých náročných spojů jako např. lepení
podešví, plastových folií, hraček a koženek.
Je vhodné i ke spojování plastů s kovy, pryží,
lepenkou, dřevem, papírem.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Vukoplast VP 53/18

Jednosložkové, pro náročnější operace
dvousložkové, rozpouštědlové polyuretanové
lepidlo pro lepení trvalých náročných spojů PUR
a PVC materiálů, lepení usňových, pryžových,
PVC a TPE podešví se svršky z usní nebo
poromerů, plastových folií, PVC plachtovin a
PVC dopravních pásů, hraček a koženek. Je
vhodné i ke spojování plastů s kovy, pryží,
lepenkou, dřevem, papírem.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Köraplast 174 R

Jedno a dvousložkové PUR lepidlo pro lepení
usňových, PUR, halogenovaných TPE a
pryžových podešví s usňovými a syntetickými
vrchovými materiály. Vykazuje vysokou
počáteční pevnost a vysokou tepelnou
odolnost.

3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Köraplast 192 LF

Jedno a dvousložkové PUR lepidlo pro lepení
usňových, PUR, halogenovaných TPE a
pryžových podešví s usňovými a syntetickými
vrchovými materiály. Velmi nízká aktivační
teplota, lepidlo je určeno pro materiály citlivé
na teplotu.

500 ml
1000 ml
3,5 kg
7 kg
15 kg
170 kg

Polyuretanová lepidla



roztoky pro gumárenský průmysl
KL 210/01
černý

Typický gumárenský cement, u kterého se
konečné pevnosti spoje dosáhne vulkanizací.
Používá se při konfekci pneumatik,
protektorování a výrobě celopryžové obuvi.

5 kg
12 kg
37 kg
150 kg

KL 14%
transparentní

Kaučukový roztok pro gumárenské účely, určený
především pro výrobu pryžové obuvi. Konečné
pevnosti spoje se dosáhne vulkanizací.

15 kg
30 kg
150 kg

KL 24%
transparentní, bílý

Kaučukový roztok pro gumárenské účely, určený
především pro výrobu pryžové obuvi. Konečné
pevnosti spoje se dosáhne vulkanizací.

15 kg
30 kg
150 kg

Pneulak

Rozpouštědlový přípravek pro povrchovou
úpravu vzhledu pryžových výrobků, především
pneumatik.

35 kg
150 kg

Sanylax DB 20

Disperzní lepidlo vhodné pro lepení papíru,
kartonáže a jako pojivo a plastifikační složka do
směsí organických i anorganických materiálů.

1 kg
5 kg
10 kg
30 kg
60 kg
120 kg
200 kg

Akrypen

Koncentrovaná disperzní přísada do stavebních
směsí a univerzální penetrační přípravek.

1 kg
3 kg
5 kg
10 kg

Vukopren NP

Vysokoviskózní montážní lepidlo je určeno
pro vzájemné i kombinované lepení savých
i nesavých materiálů (lišt, profilů, obkladů,
ozdobných prvků apod. ze dřeva, kovu, skla,
keramiky a plastů) při montážních pracích
v průmyslu i v domácnosti. Umožňuje spojení
bez hřebíků, nýtků a šroubů.

kartuše
310 ml

Kö-Kleber C2

Vteřinové, rychle tvrdnoucí, bezrozpouštědlové
lepidlo pro bodové lepení pryžových materiálů,
syntetických elastomerů a plastických hmot.

lahvička
20 g

Kö-Kleb Blitz

Rychle tvrdnoucí, bezrozpouštědlové,
kyanakrylátové lepidlo k lepení pryžových
materiálů všech druhů, syntetických elastomerů
navzájem nebo mezi sebou. Díky vysoké
viskozitě umožňuje lepidlo přemostění štěrbin
až do tloušťky 0,25 mm.

lahvička
20 g

Superfix

Jednosložkové lepidlo na bázi kopolymeru PVC
ve směsi organických rozpouštědel. Je určeno
na lepení armatur a součástek z neměkčeného
PVC, v některých případech i k lepení pryže,
kůže, plastu, dřeva, lepenky aj.

tuby
80 ml
130 ml
plechovka
500 ml

ostatní lepidla a přípravky



Impregnace BIO TC 2

Impregnační přípravek určený k preventivní
povrchové ochraně dřevěných stavebních
konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech
staveb před napadením dřevokazným hmyzem
a dřevokaznými houbami.

1 kg
5 kg
25 kg

Rezol 2000

Vysoce účinný odrezovač na kov určený k
odstranění rzi kovových částí strojů, trubek a
plechů. Je bezoplachový a nehořlavý. Přispívá k
renovaci materiálu a ke vzniku ochranné vrstvy
zesilující obranyschopnost kovů, železa a litiny
vůči korozi.

0,5 kg
1 kg

Vukosol A 13

Ředidlo pro úpravu viskozity chloroprenových
lepidel typu Vukolep a Vukopren, s částečným
obsahem toluenu.

3,5 kg
7 kg
150 kg

Vukosol AT 41

Ředidlo pro úpravu viskozity polyuretanových
lepidel typu Vukoplast.

3,5 kg
7 kg
150 kg

Vukosol BT

Ředidlo pro úpravu viskozity chloroprenových
lepidel bez obsahu toluenu typu Vukolep T 11
BT a Vukopren 55 BT, případně dalších, která
mají v názvu označení BT.

3,5 kg
7 kg
150 kg

Körasolv CR

Čistící prostředek a ředidlo pro lepidla řady
Körafix, Körapren aj.

3,5 kg
7 kg
150 kg

Körasolv PU

Čistící prostředek a ředidlo pro PUR lepidla řady
Köraplast.

3,5 kg
7 kg
150 kg

ŘEDIDLA



Nabízíme komplexní služby v oblasti měření pracovního prostředí a měření emisí

MĚŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci
• hluk v pracovním a mimopracovním prostředí
• koncentrace prachu a aerosolů vč. stanovení respirabilní frakce
(svářecí dýmy, aerosoly minerálních olejů a změkčovadel)
• koncentrace chemických škodlivin (organické těkavé látky,
isokyanáty, amoniak, dimetylformamid, resorcin, anorganické
kyseliny, kovy, formaldehyd)
• koncentrace vulkanizačních dýmů
• umělé a denní osvětlení vnitřních prostor
• mikroklimatické podmínky pracovišť (teplota, vlhkost, rychlost proudění)

MĚŘENÍ EMISÍ
Laboratoř autorizovaná Ministerstvem životního prostředí
• suma organických látek - TOC (kontinuální odběr)
• tuhé znečišťující látky - TZL (jednorázový odběr)
• oxidy dusíku - NOx (kontinuální odběr)
• oxid uhelnatý - CO (kontinuální odběr)
• oxid siřičitý - SO2 (kontinuální odběr)
• kyslík - O2 (kontinuální odběr)
• jednotlivé organické látky (jednorázový odběr)
• amoniak, kyselina chlorovodíková, formaldehyd (jednorázový odběr)
• vzduchotechnické parametry (tlak, teplota, rychlost, průtok, vlhkost)

Podrobnější informace Vám poskytneme telefonicky nebo e-mailem.

Plastservis, a. s., areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín
Tel.: 577 522 028, mobil: 724 366 442
www.plastservis.cz/azl, e-mail: lazp@plastservis.cz
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PROFILE OF THE COMPANY
ADHESIVES AND LACQUERS FOR SHOEMAKING AND LEATHER FANCY GOODS INDUSTRIES
AND FOR OTHER INDUSTRIAL BRANCHES
The offer contains about 100 types of adhesives and other agents :
• chloroprene, polyurethane and natural rubber solvent adhesives
• vulcanization solutions and lacquers for rubber industry and for tyre retreading
• dispersion adhesives of natural latex and synthetic dispersions
• adhesives for bonding plastics
• bonding of PVC, PUR and rubber conveyor belts
• primers for materials with difficult adhesivity, halogenating agents, cross-linking agents for 2K adhesives
• instant adhesives for small repairs, washing agents and diluents

SEALANTS AND ADHESIVES FOR BUILDING, ENGINEERING AND AUTOMOBILE INDUSTRIES
AND FOR OTHER INDUSTRIAL BRANCHES
VUKOSIL silicon sealants
• sealing joints of sanitary installations, balcony constructions, living containers
• glazing and sealing window constructions of metals, plastics and wood
• jointing ceramic wall tilings, pavements, jointing of tinsmith elements
• for special types, according to concrete orientation (sealings resisting to high temperatures,
sticking of aquariums, mirrors, jointing of construction elements of polycarbonate…)
VUKOLAN acrylate sealants
• sealing of indoor dilatation joints of building constructions, plasterboard, sticking of PS lining
VUKOPREN chloroprene adhesives (25, 55, 55 BT, 150, EXTRA, NP)
• sticking of non-sucking and sucking materials together or one with another (rubber, floor coverings,
carpets, wood, umakart, metals, cardboard, leather, hard plastics, PVC listels…)
Dispersion adhesive SANYLAX DB 20
• adhesive for paper and cartonnage, penetrating agent, plasticizing and bonding ingredient

MEASURING OF WORKING ENVIRONMENT AND MEASURING OF EMISSIONS
Accredited measurements of working environment
• concentrations of chemical harmful substances (organic volatile matters, isocyanates, ammonia,
dimethylformamide, resorcinol, inorganic acids)
• concentrations of dusts and aerosols including determination of respirable fractions
(welding fumes, oil aerosol)
• exposure to noise in working environment and extra-work environment
• artificial and day lighting of indoor spaces
• microclimatic conditions of working sites (temperature, humidity, streaming speed)
Authorized measurements of emissions
• sum of organic matters – TOC (continuous taking)
• contaminating solid substances – TZL (single taking)
• NOx, CO, O2, SO2 (continuous taking)
• individual organic maters (single taking)
• ammonia, hydrochloric acid, formaldehyde (single taking)
• measuring of air-conditioning parameters (temperature, pressure, speed, flow rate)
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Kontaktní adresa - sídlo
PLASTSERVIS, a.s.
areál Svit, 96. budova
762 02 Zlín
tel.: 577 524 425
mobil: 602 733 598
fax: 577 522 453
e-mail: plastservis@plastservis.cz
www.plastservis.cz
GPS: 49°13’26”N, 17°38’49”E
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Výroba - sklady - prodej
PLASTSERVIS, a.s.
areál Svit, 303. budova
762 02 Zlín
tel.: 577 522 931, 577 522 754
e-mail: prodej@plastservis.cz
www.plastservis.cz
GPS: 49°13’26”N, 17°38’43”E

Laboratoř analýz životního prostředí
PLASTSERVIS, a.s.
areál Svit, 96. budova
762 02 Zlín
tel.: 577 522 028
mobil: 724 366 442
e-mail: lazp@plastservis.cz
www.plastservis.cz/azl

