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Kroxx
Znaãka Kroxx, jako spojení slov „Cross“ a  „Fix“, reprezentuje sílu na‰ich lepidel.
KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno „C“ nahrazeno písmenem „K“
do podoby „Kroxx“.

Ná‰ slogan je „QUICK & STRONG“ [RYCHLE A PEVNù]. To jednodu‰e poukazuje
na rychlé vytvrzení a vysokou pevnost celé ‰kály na‰ich sekundov˘ch lepidel
a vysokou kvalitu na‰ich v˘robkÛ.



Kdo jsme
Kroxx Inc. byla zaloÏena v roce 1982 jako UNU Chemical Co., Ltd. a byla
zpoãátku dodavatelem kyanoakrylátov˘ch lepidel, epoxidov˘ch pryskyfiic
a jin˘ch chemikálií pro pfiední korejské spoleãnosti.

V roce 1992 se spoleãnost transformovala na továrnu na v˘robu obalÛ
sekundov˘ch lepidel, potom následovalo zavedení plnících a balících
automatÛ. Po tomto kroku se spoleãnost zaãala specializovat na oblast
sekundov˘ch lepidel a zaujala v˘znamné postavení na domácím
a zámofiském trhu.

V roce 2005 jsme ve spolupráci s japonskou spoleãností pfiipravili novou
‰kálu velmi kvalitních sekundov˘ch lepidel a uvedli jsme je na trh pod nov˘m
oznaãením Kroxx. Vzápûtí na to se na‰e spoleãnost pfiejmenovala na Kroxx Inc.

Co vyrábíme
Kroxx Inc. je stabilní firma, která pokraãuje ve v˘zkumu a v˘voji ve snaze
dosáhnout dobr˘ch v˘sledkÛ v produkci ‰iroké rozmanitosti lepidel
na kyanoakrylátovém základû.

Kroxx Inc. nyní produkuje lepidla nejen pro pouÏití v domácnostech,
kanceláfiích a prÛmyslu, ale také pro ‰irok˘ rozsah speciálního pouÏití
sekundového lepidla plnûného v perech a plastov˘ch nádobkách
se ‰tûtcem upevnûn˘m v uzávûru lepidla.

Kroxx Inc. vstoupilo na kosmetick˘ trh v roce 1990 vyvinutím
pestrobarevn˘ch lepidel na lepení umûl˘ch nehtÛ. Od té doby si spoleãnost
vyslouÏila vynikající povûst jako spolehliv˘ dodavatel pro evropsk˘
a severoamerick˘ kosmetick˘ prÛmysl.

Abychom vy‰li vstfiíc ‰iroké ‰kále na‰ich rÛznorod˘ch zákazníkÛ,
Kroxx Inc. nabízí také polepení obalÛ lepidel vlastní znaãkou
na základû poÏadavkÛ zákazníka. 

Kroxx Inc. nadále bude pokraãovat v nákladn˘ch investicích do zdokonalení
stávajících a vytváfiení nov˘ch v˘robních technologií.
ZároveÀ vynaloÏí ve‰keré úsilí k uspokojení zákazníkÛ za úãelem
dosaÏení lep‰í kvality a konkurenceschopnosti v˘robkÛ.



DOMÁCNOST A KANCELÁ¤

Skupinu v˘robkÛ Kroxx Home & Office je vhodné pouÏít na opravy elektronick˘ch pfiístrojÛ,
kamenn˘ch soch, skla, gumy, porcelánu, nábytku z tvrdého dfieva, hraãek a jin˘ch pfiedmûtÛ. 

•Široký výběr pro různorodé použití
•Slepení během několika málo sekund
•Jednoduché použití
•Slepení široké škály materiálů

Vyrábíme sekundová lepidla nejvy‰‰í kvality

DOMÁCNOST A KANCELÁ¤     KROXX série 301



nn KROXX Série 301

KROXX 301

•Kód: KH002

•Popis v˘robku: Vysoce v˘konné sekundové lepidlo.
Spojuje rozbité pfiedmûty, lepí trhliny a spáry.

•Typ aplikátoru: Nádobka je dodávána s aplikaãní
‰piãkou pro jemnou aplikaci.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil,
kÛÏi, vinyl, papír a jiné materiály.

330011

•Kód: KH003, KH004, KH005
•Typ aplikátoru: Uzávûr lepidla je

opatfien˘ kovov˘m trnem, kter˘ brání
ucpání ústí aplikátoru.

•Hmotnost: 20 g, 50 g, 100 g
•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ,

gumu, textil, kÛÏi, vinyl, papír a jiné.
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KROXX 301

•Kód ãíslo: KH001

•Opis v˘robku: Vysoce v˘konné sekundové lepidlo.
Spojuje rozbité pfiedmûty, lepí trhliny a spáry.

•Typ aplikátoru: Uzávûr lepidla je opatfien˘ kovov˘m trnem,
kter˘ brání ucpání ústí aplikátoru.

•HmotnosÈ: 20 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil, kÛÏi, vinyl,
papír a jiné materiály.



Nejspolehlivûj‰í v˘robky a nejlep‰í servis

KROXX GEL

•Kód: KH006

•Popis v˘robku: Vysoce v˘konné nekapající gelové sloÏení

sekundového lepidla, velmi dobfie lepícího pórovité povrchy,
vyznaãujícího se silnou dlouhotrvající lepivostí, které díky své
vysoké viskozitû dovoluje jemné posouvání lepen˘ch materiálÛ.

•Typ aplikátoru: Lepidlo je dodáváno s uzávûrem,

kter˘ po otevfiení automaticky propíchne membránu v ústí tuby.
Uzávûr lepidla je opatfien˘ kovov˘m trnem, kter˘ brání ucpání
ústí aplikátoru.

•Hmotnost: 3 g

•PouÏití: Na keramiku, dfievo, balzové dfievo, tvrdé plasty,

opravu odlitkÛ a jin˘ch pórovit˘ch povrchÛ.

DOMÁCNOST A KANCELÁ¤

DOMÁCNOST A KANCELÁ¤    KROXX ostatní v˘robky



KROXX POWER DROP

•Kód: KH007

•Popis v˘robku: ¤ídké, vysoce v˘konné sekundové lepidlo

vyznaãující se silnou, dlouhotrvající lepivostí.

•Typ aplikátoru: UzpÛsoben˘ k jemné aplikaci a kontrole

mnoÏství dávkovaného lepidla.

•Hmotnost: 5 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil, kÛÏi,

vinyl, papír a jiné materiály.

KROXX PEN

•Kód: KH008

•Popis v˘robku: ¤ídké, vysoce v˘konné sekundové lepidlo pro

precizní jemnou práci.

•Typ aplikátoru: Stlaãiteln˘ bodov˘ aplikátor s dûtsk˘m

bezpeãnostním uzávûrem.

•Hmotnost: 3 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil, kÛÏi,

vinyl, papír a jiné materiály.

KROXX BRUSH TOUCH

•Kód: KH009

•Popis v˘robku: Sekundové lepidlo s aplikaãním ‰tûtcem,

vynikající pro vût‰í anebo tûÏko dosaÏitelné plochy.

•Typ aplikátoru: Uzávûr lepidla je opatfien˘ praktick˘m

aplikaãním ‰tûtcem.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil, kÛÏi,

vinyl, papír a jiné materiály.

KROXX MAGIC DROP

•Kód: KH010

•Popis v˘robku: Velmi fiídké lepidlo vyznaãující

se velmi krátkou dobou lepení.

•Typ aplikátoru: Jemn˘ aplikátor pro precizní dávkování

lepidla. Dodávané v obale s praktick˘m podstavcem.

•Hmotnost: 2 g

•PouÏití: Na dfievo, vût‰inu plastÛ, gumu, textil, kÛÏi,

vinyl, papír a jiné materiály.
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PRÒMYSL

Skupina v˘robkÛ Kroxx Industrial roz‰ifiuje nabízenou fiadu sekundov˘ch lepidel o produkty vhodné
pro ‰iroké moÏnosti aplikací, napfiíklad pro pouÏití pfii v˘robû elektronick˘ch zafiízení, v automobilovém
prÛmyslu, designérsk˘ch studiích pfii v˘robû nábytku, v konstrukãních a v˘robních dílnách.

• Vysok˘ v˘kon a krátk˘ lepící ãas
• Jednoduché pouÏití
• Vysoce zatíÏitelné
• Lepí i tûÏko spojitelné materiály

Dot˘káme se ãtyfi koutÛ svûta

PRÒMYSL    KROXX



KROXX EQ

•Kód: KE001

•Popis v˘robku: Velmi fiídké, vysoce v˘konné
sekundové lepidlo, vyznaãující se velmi krátkou
dobou lepení.

•Typ aplikátoru: Nádobka je dodávána s tenk˘m
‰piãat˘m aplikátorem pro jemnou práci. 

•Hmotnost: 20 g, 50 g

•PouÏití: Na kov, korek, sklo, minerály,
vût‰inu plastÛ, gumu a jiné materiály.

KROXX DF

•Kód: KE002
•Popis v˘robku: Velmi fiídké sekundové lepidlo

pro rÛznorodé pouÏití.
•Typ aplikátoru: Nádobka je dodávána s tenk˘m

‰piãat˘m aplikátorem pro jemnou práci. 
•Hmotnost: 20 g, 50 g
•PouÏití: Na automobilové nárazníky, mramor,

kámen a jiné velmi tûÏko spojitelné materiály.

KROXX W-100

•Kód: KE003

•Popis v˘robku: Sekundové lepidlo vyvinuté
speciálnû pro pórovité materiály.

•Typ aplikátoru: Nádobka je dodávána s tenk˘m
‰piãat˘m aplikátorem pro jemnou práci. 

•Hmotnost: 20 g, 50 g

•PouÏití: Na dfievo a jiné pórovité materiály.
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PÉâE O NEHTY

KROXX NAIL GLUE

•Kód: KN002

•Popis v˘robku: Opravuje a zpevÀuje pfiirozené nehty,
ideální pro v‰echny umûlé nehty a ‰piãky nehtÛ.

•Hmotnost: 2 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 6000 ks

KROXX NAIL GLUE

•Kód: KN001
•Popis v˘robku: Nejrychlej‰í ãas lepení,

vhodné pro velmi rychlou aplikaci.
•Hmotnost: 1 g
•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.
•Balení: 1 kartón / 8000 ks

JAK HO POUÎÍT

➀ OdstraÀte lak a dÛkladnû oãistûte nehty.
➁ Aplikujte jednu kapku lepidla na nehet, zlomen˘ nehet nebo na ‰piãku nehtu.
➂ PfiiloÏte umûl˘ nehet a jemn˘m tlakem pfiidrÏte spolu po dobu 10-15 sekund.
➃ Slepen˘ nehet mÛÏete upravit pilníkem ãi le‰tiãkou na nehty.
➄ Po kaÏdém pouÏití lepidla utfiete ‰piãku aplikátoru a pevnû uzavfiete nádobku.

LEPIDLO NA NEHTY
Kroxx Nail Glue slepí polámané nehty,
vytvofií ochrann˘ obal a upevní umûl˘
nehet na pfiirozen˘ nehet.

• DrÏí na nehtech a lepí nehty bûhem
nûkolika sekund

• Rychlé tuhnutí a dlouhá trvanlivost
• ·etrné k nehtÛm

PÉâE O NEHTY    KROXX lepidlo na nehty



KROXX NAIL GLUE

•Kód: KN003

•Popis v˘robku: Nádobka s neucpávacím se aplikátorem
a praktick˘m uzávûrem je vhodná i pro kaÏdodenní no‰ení.

•Hmotnost: 3 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 2000 ks

KROXX BRUSH-ON NAIL GLUE

•Kód: KN004

•Popis v˘robku: Lepí popraskané a zlomené nehty.
Je vybavené praktick˘m ‰tûtcem v uzávûru.
Maximálnû silné a trvanlivé lepidlo.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 1000 ks

KROXX PINK NAIL GLUE

•Kód: KN005

•Popis v˘robku: RÛÏová barva pro pfiirozen˘ vzhled nehtÛ.
Posiluje pfiirozené nehty a dlouho vydrÏí.

•Hmotnost: 2 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 6000 ks

KROXX PINK NAIL GLUE

•Kód: KN006

•Popis v˘robku: RÛÏová barva pro pfiirozen˘ vzhled nehtÛ.
Nádobka s neucpávacím se aplikátorem a praktick˘m
uzávûrem je vhodná na kaÏdodenní pouÏití.

•Hmotnost: 3 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 2000 ks

KROXX BRUSH-ON PINK NAIL GLUE

•Kód: KN007

•Popis v˘robku: RÛÏová barva pro pfiirozen˘ vzhled

nehtÛ s praktick˘m ‰tûtcem v uzávûru.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

•Balení: 1 kartón / 1000 ks
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KROXX NAIL GLUE

•Kód: KN008

•Popis v˘robku: ProdlouÏen˘ aplikátor s jemn˘m dávkováním
lepidla, opatfien˘ jemnou ‰piãkou pro jednoduché pouÏití.
Dodávané v obale s podstavcem pro bezpeãné uskladnûní.

•Hmotnost: 2 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

BALENÍ V BLISTRECH

KROXX NAIL GLUE

•Kód: KN009

•Popis v˘robku: Vhodné pro zesílení, opravy a lepení nehtÛ.
Nádobka s neucpávacím se aplikátorem a praktick˘m
uzávûrem je vhodná i pro kaÏdodenní no‰ení.

•Hmotnost: 3 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

KROXX BRUSH-ON NAIL GLUE

•Kód: KN010

•Popis v˘robku: Lepí popraskané a zlomené nehty. Maximálnû
silné a dlouhotrvající lepidlo s praktick˘m
‰tûtcem v uzávûru.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

KROXX BRUSH-ON PINK NAIL GLUE

•Kód: KN011

•Popis v˘robku: RÛÏová barva pro pfiirozen˘ vzhled

nehtÛ s praktick˘m ‰tûtcem v uzávûru.
Maximálnû silné a dlouhotrvající lepidlo.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a pfiirozené nehty.

PÉâE O NEHTY    KROXX lepidlo na nehty a odstraÀovaã lepidla



KROXX GLUE OFF

•Kód: KG001

•Popis v˘robku: OdstraÀovaã lepidla s jemn˘m aplikátorem.

•Hmotnost: 5 g

•PouÏití: Pro umûlé a ‰patnû pfiilepené nehty.

•Balení: 1 kartón / 2000 ks

KROXX GLUE OFF

•Kód: KG002

•Popis v˘robku: OdstraÀovaã lepidla s jemn˘m aplikátorem.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a ‰patnû pfiilepené nehty.

•Balení: 1 kartón / 1500 ks

KROXX GLUE OFF

•Kód: KG003

•Popis v˘robku: OdstraÀovaã lepidla s jemn˘m aplikátorem.

•Hmotnost: 5 g

•PouÏití: Pro umûlé a ‰patnû pfiilepené nehty.

KROXX GLUE OFF

•Kód: KG004

•Popis v˘robku: OdstraÀovaã lepidla s jemn˘m aplikátorem.

•Hmotnost: 10 g

•PouÏití: Pro umûlé a ‰patnû pfiilepené nehty.

ODSTRA≈OVAâ LEPIDLA
Kroxx Glue-off pomáhá odstranit lepidlo
a odstraÀuje umûlé nehty bez po‰kození
pfiirozeného nehtu.

JAK HO POUÎÍT
• Aplikujte 3–5 kapek na okraj nehtu a pod nehet
• Postupnû pomalu oddûlujte umûl˘ nehet od pfiirozeného nehtu
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TECHNICKÉ ÚDAJE

RÛzné typy lepidel Kroxx jsou uvedené níÏe. KaÏd˘ druh lepidla je jin˘. Rozdíl
je hlavnû v ãase lepení, viskozitû a rÛznorodosti aplikací lepen˘ch materiálÛ.
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° – pouÏiteln˘ dle provozních podmínek
§ – vhodné

nn RYCHLOST SCHNUTÍ A VISKOZITA LEPIDEL KROXX

TECHNICKÉ ÚDAJE    KROXX



nn CHARAKTERISTIKY LEPIDEL KROXX

1) Rychlost lepení
Lepidlo Kroxx ‰etfií ãas rychl˘m a pevn˘m spojením materiálÛ bûhem nûkolika sekund.

2) RÛznorodost lepidel 
Lepidlo Kroxx je dostupné v rÛzn˘ch kapaln˘ch formách a v rozliãn˘ch obalech pro rÛznorodé pouÏití.

3) JednosloÏkov˘ typ kapalného lepidla
Lepidlo Kroxx je jednosloÏkové lepidlo kapalného typu. Tuhne pfii kontaktu s materiály ãi na vzduchu.
Lepidlo se stává polymerním a tuhne tak, Ïe reaguje s velmi mal˘m mnoÏstvím vlhkosti ve vzduchu nebo
na lepen˘ch materiálech.

4) V˘sledek
Po slepení je povrch lepidla bezbarv˘ a transparentní, zanechává ãist˘ a atraktivní vzhled.

nn POUÎITÍ LEPIDEL KROXX 

1) Pfied lepením je nutné oãistit povrchy materiálÛ od oleje, prachu, rzi a jin˘ch neãistot.
2) Posléze aplikovat malé mnoÏství pouze na jednu stranu povrchu, obvykle jednu kapku

na 5–6 cm2.
3) Stisknout pevnû oba díly k sobû po dobu 5-30 sekund.
4) Zbytek lepidla na ústí utfiít suchou tkaninou a pevnû uzavfiít víãko.

nn USKLADNùNÍ LEPIDEL KROXX 
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Nevystavujte lepidla vysok˘m teplotám a vlhkosti. UloÏte je na chladné a suché místo.  

Vlhkost: Nevystavujte lepidlo KROXX vlhkosti, protoÏe lepidlo mÛÏe projít stavem polymerace
a ztvrdnout, jestliÏe ho necháte vystavené i malému mnoÏství vlhkosti ovzdu‰í.

Sluneãní svûtlo a teplo: nevystavujte lepidlo KROXX vy‰‰ím teplotám nebo pfiímému sluneãnímu
svûtlu. UloÏte lepidlo na chladném a tmavém místû.


