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Vážení obchodní přátelé,
společnost G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s.r.o.

Více než 45 % výrobků je dodáváno renomovaným ob-

je výhradním obchodním partnerem společnosti

chodním společnostem pod privátní značkou. Zbývajících

GlueTec Industrieklebstoffe GmbH & Co.KG pro Českou

55 % je dodáváno přímo koncovému spotřebiteli.

a Slovenskou republiku. Hlavním cílem naší činnosti jsou
dodávky kvalitních a vysoce výkonných průmyslových

Veškeré výrobky uvedené na trh splňují řádné legislativ-

lepidel, tmelů, aerosolů, technických kapalin a speciálních

ní povinnosti a taktéž je zajištěno odpadové hospodářství

produktů dle specifikace zákazníka.

prostřednictvím společnosti Eko-Kom.

Proč spolupráce s G-FIX?
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DODÁVKY
KVALITNÍ
A PROVĚŘENÉ
CHEMIE

NEKOMPROMISNÍ
RACIONALIZACE
V OBLASTI
NÁKUPU

TECHNOLOGICKÁ
PODPORA,
ZPRACOVÁNÍ
TECHNOLOGIE
LEPENÍ NA KLÍČ

VÝROBA
PRŮMYSLOVÉ
CHEMIE NA
ZAKÁZKU

VÝROBA
PRODUKTŮ
POD PRIVÁTNÍ
ZNAČKOU

TECHNICKÉ
LISTY
V ČESKÉM
JAZYCE

BEZPEČNOSTNÍ
LISTY DLE
PLATNÉ
LEGISLATIVY
A ZÁKONŮ

Pro koho jsou naše výrobky určeny?
Naše výrobky jsou určeny všem výrobním a obchodním
společnostem, které hledají špičkovou kvalitu produktů,
technologické poradenství a nekompromisní racionalizaci
v oblasti nákupu.

Produktové portfolio

Anaerobní lepidla

Těsnící hmoty Hylomar

• Zajištění a lepení šroubových spojů, lepení ložisek a válcových

• Patentované společností ROLLS-ROYCE.

součástí, zajištění a lepení trubkových závitů, plošná těsnění.

Kyanakrylátová lepidla (vteřinová)
• Široké spektrum viskozit včetně příslušenství jako aktivátory,
primery, písky, removery.

Aerosoly & technické kapaliny
• Široké portfolio čističů, maziv, zinkových sprejů, lepidel
v aerosolových nádobách a v litráži.

Epoxidová lepidla
• Tekutý kov, transparentní epoxidová lepidla, epoxidové hnětací
opravné tmely.

Jednosložková lepidla a těsniva
• Silikony do vysokých teplot, lepidla a těsniva na bázi MSPolymerů, montážní PUR lepidla.

Dvousložková konstrukční lepidla

Antistatika & Antifog
• Výrobky zbavující široké spektrum materiálů statické elektřiny
s dlouhodobou účinností.
• Antifog produkty zamezující zamlžení na zrcadlech
a skleněných površích.

Maziva do vysokých teplot
• Anti-seize mazivo, keramické mazivo a měděné mazivo
v různých velikostech obalů.

Speciality
• UV lepidla, PIB vulkanizační pásky, extrémně výkonné
vulkanizační pásky do vysokých teplot a do vysokého
tlakového zatížení, těsnící pásky Panzerband, oboustranné
akrylátové pásky, mycí pasty na ruce.

Příslušenství
• Dávkovací pistole manuální a pneumatické, směšovací

Lepení místo svařování, nýtování a šroubování bez požadavku na

trysky, dávkovací systémy vhodné pro přesné nanášení, či

úpravu povrchů před lepením

automatizaci v sériové výrobě.

• Excelentní paleta lepidel WELDYX na bázi MMA pro lepení
širokého spektra materiálů jako kovy, plasty, kompozity
a mnohé další. Speciální lepidla pro lepení PP, PE a PTFE.
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