
Materiály pro montáž bazénových lemů 

Umělý pískovec 

Níže uvedená tabulka uvádí počty materiálů potřebných pro správnou montáž. Podle 
množství zakoupených bazénových lemů snadno zjistíte, jaký počet a typ materiálů 
potřebujete. (Tento výpočet Vám rádi provedeme na požádání) 

Penenetrační nátěr MAPEI – Primer 3296 (pro přípravu porézního a sprašného betonového podkladu 
staršího 6 měsíců) 

obsah balení – 5 kg  

vydatnost balení 20-25 m2 (pro 50-60 ks bazénových lemů) 

cena za balení 870,- Kč bez DPH 

Lepidlo MAPEI – Keraflex Maxi S1 (mrazuvzdorné lepidlo pro nanášení vrstvy od 3 do 15 mm) 

obsah balení – 25 kg 

vydatnost balení 5–6 m2 (pro cca. 20 ks bazénových lemů)  

cena za balení 903,- Kč bez DPH 

Lepidlo MAPEI – Ultrabond Eco PU 2K (dvousložkové lepidlo pro lepení lemů na plast a polypropylen)  

obsah balení – 5 kg 

vydatnost balení 2,5 m2 (pro 15-20 ks bazénových lemů) 

cena za balení 1395,- Kč bez DPH 

Spárovací hmota MAPEI – Keracolor GG (spárovací hmota s přídavkem křemičitého písku, pro spáry 
šířky od 4 do 15 mm) 

obsah balení – 5 kg  

vydatnost balení 2-2,5 m2 (pro cca.20 ks bazénových lemů)  

cena za balení   bílá - č.100 219,- Kč bez DPH 

                                  žlutá - č.131 219,- Kč bez DPH  

Spárovací silikon MAPEI – Mapesil AC Transparent (pro pružné uzavření spáry u vnitřní stěny 
bazénu)  

obsah balení – 310ml 

vydatnost – 4-5 bm (pro 40-45 ks bazénových lemů) 



cena za balení 226,- Kč bez DPH 

Odmašťovač MAPEI – Primer FD (k odmaštění a připravení spáry vnitřní stěny bazénu před aplikací 
silikonu)  

obsah balení – 0,2ltr. 

vydatnost – 30 bm (pro 60-70 ks bazénových lemů) 

cena za balení 522,- Kč bez DPH 

Provazec do spáry MAPEI – Mapefoam pr.- 6 mm (pro vymezení spáry vnitřní stěny bazénu a 
„zoubku“ bazénového lemu)  

obsah balení – po metrech (dle obvodu bazénu) 

cena za 1bm 7,50,- Kč bez DPH 

Impregnační nátěr REMEI COMPACT (voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu umělého 
pískovce)  

obsah balení – 1 ltr. 

vydatnost – 1,5 m2 (pro 5-6 ks bazénových lemů) 

cena za balení 299,- Kč bez DPH 

Výrobky můžete zakoupit u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem. 


