
 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ STRONGFIXPŘÍKLADY POUŽITÍ STRONGFIXPŘÍKLADY POUŽITÍ STRONGFIXPŘÍKLADY POUŽITÍ STRONGFIX    
 

ELEKTROELEKTROELEKTROELEKTRO    
- oprava rozvodových skříní – dveře, vylomené panty 
- výstražné cedulky 
- izolátory, izolační materiály, porcelán, keramika, bakelit, PVC 
- oprava kabelů 
- oprava těles svítidel 
 

INTERIÉRINTERIÉRINTERIÉRINTERIÉR    
- stavebnictví, truhlárna, reklama 
- lepení nesourodých materiálů 
- opravy a spojování novoduru 
- spojování všech druhů dřeva 
- lepení stavebních materiálů: kámen, cihla, beton, sádrokarton, sklo 
 

AUTOOPRAVYAUTOOPRAVYAUTOOPRAVYAUTOOPRAVY    
- držáky světlometů 
- uchycení chladičů 
- zpětná zrcátka, hřebeny ozubení 
- topení a klimatizace 
- veškeré úchytky a příchytky v interiéru 
- lepení spojlerů, nástaveb, spacích kabin 
- lemy a podběhy autobusů 
- obytné vozy – polystyren 
 

PRŮMYSLPRŮMYSLPRŮMYSLPRŮMYSL    
- lepení a opravy – trhliny převodovek 
- lepení hliníku, mědi, nerez oceli, mosazi, železa 
 

OSTATNÍOSTATNÍOSTATNÍOSTATNÍ    
- lepení snowboardů, lyží, ostatních sportovních pomůcek 
- opravy tiskáren, faxů, počítačů a bílé techniky             
 

    
    
    
    
    
    
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití. 
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