
 
 

Technický list 06.12 Montážní lepidlo 

 

Výrobek  Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel na bázi disperze, vytvrzující 
odpařením vody. 

Vlastnosti  þ Snadné nanášení; 
þ Bez rozpouštědel; 
þ Pro interiéry, odolné prachu a vlhku; 
þ Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý - nesavý; 
þ Po vytvrzení přetíratelné. 

Použití  - Lepení dekorativních a akustických obkladů; 
- Lepení polystyrenových stropních kazet, podhledů, ornamentů, ozdobných  
  Lišt aj.; 
- Lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové zdivo, 
  dřevotřísku apod. 

Balení  Kartuše 310 ml 
Barva  Bílá 

   
Technické údaje      

Základ  - emulze 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 1,62   
Sušina  % 78   

Tepelná odolnost  °C -15 / +75 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C -15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +15 / +40  
Otevřený čas  min 5 - 10 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 

Manipulační pevnost  hod ≈ 4 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Doba vytvrzování  hod 24-72 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti 

podkladu a tloušťce lepidla) 
Pevnost v tahu  kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

20 
30 
40 

(při 23°C / za 4 hod.) 
(při 23°C / za 8 hod.) 
(při 23°C / za 72 hod.) 

Pevnost ve smyku  kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

10 
20 
30 

(při 23°C / za 4 hod.) 
(při 23°C / za 8 hod.) 
(při 23°C / za 72 hod.) 

Skladovatelnost  měsíce 16 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
Spotřeba  g/m2 400 - 1000  

     
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Pokyny  Lepidlo naneste v bodech, pruzích nebo celoplošně na jednu stranu lepeného 

materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím mírně přitlačte na 
určené místo. Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na 
zadní plochu kazety. 

Čištění  Materiál: voda / Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda. 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 03.01.2012 Vyhotoveno dne: 02.01.2002 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 
 


