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MULTIPAK
Certifikovaná pasta na len (konopí)
Multipak je schválen pro plyn, kyslík, topení, chlazení, pitnou 
vodu dle DVGW, EN 751‑2, DIN 30660 – typ DG3966.
Nevysychá, nutno vmazat do lnu na závitu. Při styku 
s vlhkem se lehce rozpíná. Všechny přísady jsou 
povoleny v potravinářském provozu.
Použitelný do ‑15 °C, voda 90 °C, 
pára 130 °C, max 16 bar.

balení ks/karton produktové číslo

tuba, 50 g 24 5526005

tuba, 200 g 24 5526020

plastový kelímek, 300 g 12 5526130

UNIPAK
Standardní pasta na len (konopí)
UNIPAK je běžná tmavě šedá 
těsnicí pasta. Hlavní složkou 
pasty jsou minerály nacházející 
se v přírodě a parafínový olej 
a voda. 
Pasta Unipak se používá 
ve spojení s těsnicím lnem 
pro pitnou vodu, horkou vodu, 
CO, nízkotlaké parní instalace 
do 130 °C max. 8 bar.

balení ks/karton produktové číslo

tuba, 65 g 24 5000006

tuba, 250 g 24 5000025

kelímek, 360 g 48 5000036

kyblík, 4 kg 1 5000400

PAKOL
Těsnící pasta pro rozvody ropných, olejových 
a plynných látek
Pro rozvody ropných, olejových a plynných látek. Je 
tekutou šelakovou spojovací složkou, která se používá spolu 
s instalatérským lnem. Spojením výrobku PAKOL a lnu je 
zajištěna absolutní nepropustnost spojů u všech typů závitů a to 
i při vysokém tlaku (30 barů), při kolísání teploty 
(stálá teplota max. 80 °C) a při vibracích. Nanáší 
se na lněná vlákna na závitu.
PAKOL nesmí být používán pro perchlorethylen 
a ethanol.
PAKOL by měl být skladován v těsně 
uzavřených nádobách na dobře větraném 
místě.

balení ks/karton produktové číslo

250 ml – se štětcem 24 6000025

plechovka, 1 l 6 6000100

UNIGARN
Těsnící len, komfortní balení
Těsnící len UNIGARN je přírodním produktem vyrobeným 
z lněných stonků. UNIGARN je využíván pro utěsnění 
závitových spojů v kombinaci s těsnícími složkami 
např. UNIPAK, MULTIPAK nebo PAKOL. Toto spojení 
zajistí nepropustnost a pružnost spojů.
Těsnící len UNIGARN je čtyřikrát česaný, bez 
přítomnosti pevných částic stonků, obohacený 
o látky udržující len v jemném stavu. Perforovaně 
skládaný do nekonečného provazce. Při vysokých 
teplotách (nad 130 °C) existuje nebezpečí spálení 
lněných vláken.

balení ks/karton produktové číslo

cívka, 80 g 10/36 1500800

cívka v plastovém zásobníku, 80 g 1/16 1500820

klubo (balón), 100 g 12 1500900

panenka v sáčku, 100 g 1/100 1500011

panenka v sáčku, 200 g 1/50 1500021

panenka v sáčku, 500 g 1/20 1500051

panenka v sáčku, 1 kg 1/10 1500101

třívrství lněný provazec, 50 kg 1 1500300

temovací provazec, 45 kg 1 1500301

UNITEC
Tekuté konopí

UNITEC HOT
Je vhodný zejména pro spoje vystavené vysokým teplotám 
do 230 °C. Odolný proti nárazům a vibracím, vysoká 
pevnost i v ‑50 °C. Po aplikaci lze manipulovat 
po 20–40 min a spoj je tvrdý po 3–6 hod.

UNITEC WATER
Je typická těsnicí hmota pro instalatéry. Výrobek je 
středně odolný vůči nárazům a vibracím a má střední 
pevnost, je schválen pro pitnou vodu, plyn a kyslík 
v rozsahu ‑50 až 150 °C. Po aplikaci lze manipulovat 
po 15–30 min a spoj je tvrdý po 1–2 hod. UNITEC produkty je nutné aplikovat na čistý, 
odmaštěný závit v jednolitém kroužku na prvních třech prstencích závitu.

balení ks/karton produktové číslo

50 ml – hot 10 4092050

75 ml – hot 10 4092075

50 ml – water 10 4091050

75 ml – water 10 4091075

UNICORD
Teflonové provazcové těsnění
UNICORD je bílý, nelepivý teflonový provazec 
vyrobený ze 100 % čistý polytetrafluorethylen 
(PTFE) lépe známý jako Teflon®. 
Hustota 1,5 g/cm3, odolnost od ‑200 °C 
do +260 °C, max 60 bar. UNICORD 
se používá jako těsnění pro vřetena, 
ventily a příruby, stejně jako velmi velké 
závity v systémech pitné vody, teplo 
a dálkové vytápění. UNICORD 2, 3, 4, 5, 6, 
7 a 8 mm tloušťka, délka v metrech dle 
potřeby.



UNIFLON
Těsnící teflonová šňůra
Používá se k utěsnění závitových spojů v pitné a horké vodě, 
plynu, kyslíku, oleji, benzinu, topení, stlačeném vzduchu, 
chemikáliích a mnoho dalších. Může být použita k utěsnění 
instalací z kovů, plastů a pod. Je ideální pro těsnění systémů 
s velmi malými průměry a pro těsnění zařízení v místech, kde 
jsou kladeny zvláštní hygienické požadavky – nemocnice, 
potravinářské závody. Může být použit v širokém rozsahu teplot: 
‑200 °C až +240 °C, 175 m v balení. Certifikace DIN‑DVGW pro 
plynové a vodní instalace EN751‑3, FRp a GRP a DIN 30660 
(NV‑5143BP0261), dusík, kyslík (kapalné i plynné).

balení ks/karton produktové číslo

v plastovém zásobníku, 175 m 1/25 1000800

UNIPAK TAPE
Těsnící teflonová páska

Těsnicí páska vyrobená ze 100% PTFE (teflon), je unikátním těsnícím materiálem 
univerzální chemické odolnosti, pro použití při extrémně nízkých nebo vysokých 
teplotách v rozmezí od ‑200°C do +260°C. 

UNITAPE
10 m × 12 mm × 0,075 mm, obsah PTFE – 0,35 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, 
vzduch do 3/4“, ‑200 °C do +100 °C, max 20 bar.

MIDITAPE
12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 0,35 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, 
vzduch do 1“, ‑200 °C do +120 °C, max 20bar.

MAXITAPE
12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 0,7 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, 
vzduch, pára, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, zásady atd. Do 1 1/4“, ‑200 °C 
do +180 °C, max 30 bar.

JUMBOTAPE
15 m × 19 mm × 0,2 mm, obsah PTFE – 0,6 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, 
vzduch, pára, velké hrubé a ostré závity. Od 3/4“ do 2“, ‑200 °C do +160 °C, max 30 bar.

JUMBOTAPE PROFI
16,5 m × 19 mm × 2mm, obsah PTFE – 0,6 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, 
vzduch, pára, velké hrubé a ostré závity. Od 3/4“ do 2 1/2“, ‑200 °C do +160 °C, 
max 30 bar.

MULTITAPE
12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 1 g/cm3. Použití pro pitná voda, topení, vzduch. 
Lze použít k utěsnění spojů v místech, kde jsou kladeny zvláštní hygienické požadavky – 
nemocnice, potravinářské závody atd., ‑200 °C do +260 °C, max 60 bar.

TOPSEAL
12 m × 12 mm × 0,1 mm, obsah PTFE – 1,3 g/cm3. Použití pro ropu, benzín, pára, 
kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, zásady. Možno upravit závit o 45 °, ‑200 °C 
do +260 °C, max 100 bar.

SEALRITE GT12 / GT 19
5 m × 12–19 mm × 200 mm, obsah PTFE – 1,1 g/cm3. Použití pro všechna spojení všech 
médií. Možno upravit závit o 45 °, ‑200 °C do +260 °C, max 80 bar.

UNIGUM
Sanitární těsnící hmota (medvědí h…o)
UNIGUM nikdy netvrdne a zůstává pružným 
a přilnavým, snadno se tvaruje, je 
vodoodpudivý a neobsahuje žádná 
rozpouštědla, přetíratelný. Použití 
do teploty max. 100 °C.
UNIGUM – používá se při 
instalaci záchodových 
mís, pisoárů, pod 
pilety umyvadel 
a dřezů, pod 
samotné dřezy 
a mnoho dalších, 
kde je třeba použít 
těsnící materiál – česky 
„medvědí hovno“.
UNIGUM lze také použít venku pro utěsnění žlabů, střech a tp. Lze použít pro utěsnění 
různých materiálů, jako jsou kovy, dřevo, sklo, beton, plast.

balení ks/karton produktové číslo

plastový kelímek, 250 g 48 6500025

plastový kelímek, 500 g 24 6500050

plastový kelímek, 1,5 kg 12 6500150

kyblík, 4,5 kg 1 6500450

UNITEC PVC
Patentované speciální lepidlo na PVC
UNITEC PVC je patentované speciální lepidlo pro lepení PVC plastů a je 
to jediné PVC lepidlo zcela bez zápachu na trhu! Není třeba předem 
odmašťovat povrchy – jen očistit a vysušit. Není třeba zdrsňovat povrchy, 
pokud je mezera dostatečná pro zatečení lepidla.
UNITEC PVC je zvláště vhodný tam, kde je nutno rychlé tuhnutí 
a dobré vyplňování mezer.
Může se použít v ředěném stavu s vodou na jiné lepení.
Produkt lze použít k lepení tvrdého PVC a chemicky zatíženými 
systémy, které odpovídají rozsahu PVC.
UNITEC PVC lze použít také pro měkké plastové hadice z PVC 
a tenkostěnné armatury z PVC. Operační teplota 0 až 80 °C. Doba 
vytvrzování: Po 1 hodině vydrží 2 bar. Po 2 hodinách 3 bar. Po 3 
hodinách 4 bary atd., až do max. je možno spoj nahřát i předehřát pro 
urychlení tvrdnutí.

balení ks/karton produktové číslo

plastová láhev, 125 g 1 4100125

plastová láhev, 570 g 1 4100570

balení ks/karton produktové číslo

Unitape 10/250 1000107

Miditape 10/250 1000307

Maxitape 10/250 1000457

Jumbotape 10/250 1000557

Jumbotape profi 10/250 1000507

Multitape 10/250 1000600

Topseal 10/250 1000700

Sealrite GT 12 10/250 1000900

Sealrite GT 19 10/250 1000950



MULTITEC
Detekční kapalina
MULTITEC je detektor úniku. Založený 
na speciálně vyrobených povrchově aktivních látkách 
(syntetické mýdlo) k detekci úniků na vzduchových 
a plynových potrubích. Hnací látkou je CO2 který není 
škodlivý ani pro zdraví, ani hořlavý. MULTITEC do ‑30 °C 
odolává mrazu na vyžádání.
POZNÁMKA při použití na PLAST: Multitec je schválený pro 
použití na polyetylenových trubkách (PE)! Po užití látku 
omýt z povrchu.

balení ks/karton produktové číslo

plechovka s aerosolem, 400 ml 12 2700040

plechovka s aerosolem (‑30 °C), 400 ml 12 2700041

Glidex
Silikonový sprej
GLIDEX sprej je vyroben ze 100% čistého silikonového oleje 
schváleného NSF. Je víceúčelový a účinný sprej zcela bez organických 
rozpouštědel a pohonných hmot poškozujících ozonovou vrstvu.
GLIDEX spray je velmi vhodný jako mazivo pro instalaci plastových 
trubek, pryžových výlisků a těsnění, při tažení instalačních kabelů 
do potrubí a jako izolace proti vlhkosti živých částí. Zabraňuje stárnutí 
gumy. Je také účinným a rychle působícím mazivem pro staré zámky, 
panty, kování, nářadí a další. Zkuste například postříkat pilový list 
vrstvou maziva GLIDEX.

balení ks/karton produktové číslo

sprej, 400 ml 12 2000000

Produkty BCG
Profesionální 
technologie 
k zatěsnění
BCG technologie 
k zatěsnění netěsností 
v potrubních systémech. 
Kapaliny BCG se používají 
pro zatěsnění topení 
a kotlů (v běžném provozu 
bez omezení). Také 
k dodatečnému utěsnění 
rozvodů pitné a užitkové 
vody, solárních systémů, 
geotermálních kolektorů 
(primár TČ). Kapaliny 
BCG slouží i k dotěsnění 
šroubovaných plynovodů, 
bazénů, nádrží, kanalizací, 
plochých střech.
Technologie BCG je patentovaná 
od roku 1979 – viz samostatný katalog u Vašeho 
obchodníka.
Kompletní servisní podpora pro BCG technologii na tel. č.: 60252509.
Dodává se v balení 1, 2,5, 5, 10litrové kanystry.

www.bcgcz.cz

SPECIAL GLIDEX
Montážní mazivo mýdlové
SPECIAL GLIDEX je vysoce účinné mazadlo na bázi 
mýdla, které se používá pro montáž betonových 
trubek, litinových nebo plastových trub velkých 
průměrů, zjednodušuje instalaci, zabraňuje 
nesprávné montáži a poškození gumového spoje 
v různých typech potrubí. Má velmi dobré přilnavé 
vlastnosti i ve vlhkých podmínkách a používání je 
velice ekonomické. SPECIAL GLIDEX lze použít až 
do teploty ‑5 °C.

balení ks/karton produktové číslo

kyblík, 1 kg 6 2220100

SPLINKLER GLIDEX
Silikonové montážní mazivo 
pro sprinklery
Montážní pasta na bázi silikonu pro sprinklerové 
trubky. Antikorozní a mrazuvzdorná, neodkapává 
(nestéká). Zjednodušuje instalaci, zabraňuje 
zasekávání a poškození gumových spojů. Zabraňuje 
vysychání a stárnutí kaučuků.
Rozsah teplot: od ‑50 do +200 °C. Vynikající přilnavost 
i za mokra/vlhka.

balení ks/karton produktové číslo

kyblík, 1 kg 6 2270100

SUPER GLIDEX
Profesionální silikonové montážní mazivo
SUPER GLIDEX montážní mazivo – pasta. 
Prostředek na bázi 
silikonu (30 %) 
k použití při montáži 
umělohmotných 
tvarovek s těsnícími 
pryžovými kroužky. 
SUPER GLIDEX 
usnadňuje montáž 
a uchovává si své 
adhezivní a lubrikační 
vlastnosti v mokrém 
či vlhkém prostředí. 
Silikon usnadňuje 
demontáž popř. seřízení 
trubek, zabraňuje vyschnutí 
těsnění a prodlužuje jeho životnost. 
Použití od ‑15 do +90 °C, nevysychá. Možno dodat po objednání i použitelnost v ‑30 °C.

balení ks/karton produktové číslo

tuba, 50g 24 2100005

plastová láhev, 250 g 12 2100025

plastová láhev, 400 g 12 2100040

plastová láhev, 750 g 12 2100075

kyblík, 1 kg 12 2100100

kyblík, 2,5 kg 6 2100250

kyblík, 5 kg 1 2100500



S.A.N.
30% Silikonový sprej
Mazivo S.A.N.® je silikonové mazivo vyrobené z čirého silikonového 
oleje schváleného NSF bez zápachu. Mazivo S.A.N.® je víceúčelový 
a účinný sprej bez obsahu hnacích plynů poškozujících ozon.
Mazivo S.A.N.® je velmi vhodné jako mazivo pro instalaci plastových 
trubek, pryžových výlisků a těsnění, při tažení instalačních kabelů 
do potrubí a jako izolace proti vlhkosti živých částí. Zabraňuje stárnutí 
gumy. Mazivo S.A.N.® je také účinným a rychle působícím mazivem pro 
staré zámky, panty, kování, nářadí a další. Zkuste například. postříkat 
pilový list vrstvou maziva S.A.N.®!

balení ks/karton produktové číslo

sprej, 500 ml 12 2000003

GALVEX
Speciální zinková barva
GALVEX je galvanicky působící, nerezavějící speciální barva, která se 
skládá z 92–95 % jemného kovového zinkového prášku v syntetickém 
pojivu.
GALVEX se používá pro galvanizaci všech železných konstrukcí, 
potrubí, tvarovek. A pro opravu poškození po nárazu nebo svařování. 
GALVEX může být jako samostatná ochrana proti rzi, ale také může 
být natřen.

balení ks/karton produktové číslo

sprej, 500 ml 12 2500000

Affeder
Odmašťovač
UNIPAK Affeder – odmašťovač, je vysoce účinný průmyslový 
odmašťovač, který rozpouští mastnotu, olej, nečistoty, saze a většinu 
nevytvrzujících lepidel a zbytků lepidla. neobsahuje korozivní látky, 
možné použití pro čištění na straně spalin v plynových komorách. 
Unipak Affedter může ovlivnit zejména určité typy plastů a laků. 
Po očištění odmašťovačem vždy místo důkladně opláchněte vodou!

balení ks/karton produktové číslo

sprej, 400 ml 12 2800100

UNIPLUS
Potřeby pro pájení

UNIFIX 3 – tavná pasta pro měkké pájení
4540320 – Unifix 3 – 250 g – (S‑Sn97Cu3)
4540321 – Unifix 3 – 100 g – (S‑Sn97Cu3)

UNITIN – pájecí cín (měkká pájka) - S-Sn 97Cu3
4514240 – CU3 2,5 mm – 250 g
4514230 – CU3 2,5 mm – 100 g
4514280 – CU3 3 mm – 250 g
4514270 – CU3 3 mm – 100 g

UNISIL – tavná pasta pro tvrdé pájení
4545210 – Unisil – 100 g

UNIPHOS – pájecí drát na (tvrdé pájení) s Ag
4570120 – drát 2 Ag 2×2 mm
4570220 – drát 5 Ag 2×2 mm

UNIBRUSH – čistící kartáčky pro CU 12, 15, 18, 22, 28 a 35 mm
4112012 – 35

UNIVLIES – čisticí rouno černé 130×160 mm
4580310 – 10 ks/bal.

UNIVLIES PLUS – čistící rouno hnědé 130×160 mm
4580310 – 10 ks/bal.

Hobby sety

název balení produktové číslo

Unigum HOBBYset těsnící tmel (medvědí hovno), 125 g 6580010

Unipak HOBBYset Multipak, 65 g, len, 13 g
všeobecné použití i pitná voda + plyn

5008800

Multipak HOBBYset Unipak, 50 g, len, 13 g
topení, chlazení

5508800

Super Glidex HOBBYset silikonové mazivo, 50 g
pro KG,HT, o‑kroužky z pryže atd.

2130015

Rustoploser
Odstraňovač rzi
UNIPAK Rustoploser je super‑pronikající řešení pro rez a ochranu proti 
rzi. Kromě toho se do směsi přidává PTFE, což dále pomáhá snižovat 
tření a podporuje separaci „pevných“ předmětů. UNIPAK Rustoploser je 
vyroben z nejkvalitnějších minerálních olejů neobsahujících kyseliny a je 
vhodný nejen jako „odstraňovač rzi“, tak i jako mazivo.

balení ks/karton produktové číslo

sprej, 400 ml 12 2800110



BCG Technik s. r. o.
Jabloňová 226/41
460 01  Liberec 12

Provozovna
Smetanova 111/10
460 14  Liberec 13
tel.: 483 034 555

mobil: 602 25 25 09
pondělí–pátek: 9.00–16.00

e-mail: bcgtechnik@email.cz

Obchodní zástupce pro Moravu
mobil: 735 126 864

DUNS: 662723472
IČ: 06083528

DIČ: CZ06083528

e-mail: bcgtechnik@email.cz
www.bcgcz.cz


