
 

TARKOSPRAY 
 

 
 

První lepidlo na podlahové krytiny na vodní bázi ve formě spreje! Rychlé 
a snadné použití – to je TarkoSpray! 
 

Jedná se o revoluční lepidlo ve formě aerosolu, které překonává tradiční 

lepidla. Jeho použití je snadné, pohodlné, časově nenáročné a úsporné. 

Pokládka se tak stává jednodušší a také šetrnější k životnímu prostředí. 

Nyní není potřeba nosit těžké nádoby s klasickými lepidly, nejsou potřeba 

hřebeny na nanášení lepidla, čištění nářadí atd.  

 

Obsah lepidla TarkoSpray je na bázi vody a pohon na stejném principu jako 

inhalátor pro astmatiky. TarkoSpray je ideální pro malé a rychlé renovace, 

navíc je možné krytinu poté odstranit aniž by se poškodil podklad. 

 
 
Hlavní výhody: 

- snadné 

- rychlé 

- profesionální 

- šetrné k životnímu prostředí 

 

 

TarkoSpray PRO  je lepidlo na vinylové pásy, čtverce, vinylové dílce a vinyl s filcovou 

podložkou. Balení je ve 2 verzích překladu: 

  

• angličtina, francouzština, němčina, holandština, polština: SAP 1460001  

• angličtina, italština, portugalština, španělština, švédština: SAP 1460005 

• spoušť (nádstavec) je možno také objednat: SAP 1460011  

 

Cílem Tarkett je vedoucí, inovativní, prémiová značka, poskytující řešení v kompletním 

sortimentu pro podlahové krytiny. Jedná se o absolutní novinku, která na pultech obchodů 

nemá konkurenci. 

 

 



 

 

 

Řešení TarkoSpray je: 

 

Snadné a bezpečné 

 

 

- Sprejování – snadné 

- Nanášení lepidla bez použití nářadí 

- Pracuje na stejném principu jako inhalátory pro astmatiky 

- Usnadní práci – žádné kbelíky a špachtle 

- Nulové CFC 

- Není toxický 

- Žádné škodlivé pachy a výpary 

- Nehořlavý 

 

 

Profesionální 

 

 

- Tarkett – je důvěryhodný partner 



- Trvale lepivé vlastnosti 

- Stejná kvalita jako klasické lepidlo 

 

Rychlé 

 

- až 3 x rychlejší než tradiční lepidla 

- žádné čekání – svařování a provoz po pokládce okamžitě 

 

 

Přátelské k životnímu prostředí 

 

 

- o 80% méně lepidla splní stejnou práci 

- nízké emise 

 

 

Balení 

Balení – 6 sprejů 

Velikost: 238 mm X 160 mm X 327 mm 

6 x 624 gramových sprejů = 15 m2/sprej 

(1 krabice obsahuje pouze jeden nádstavec – spoušť spreje, je možné objednat tuto spoušť 

zvlášť SAP kod: 1460011). 

 

 

 

 

 

 

 



Marketingové nástroje: 

 

Brožura 

   8 stranná brožura 

   SAP kod: 1460350005 

   Cena: 0,40 EUR 

  
 
 
 


