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VLASTNOSTI
� vysoká počiatočná priľnavosť a vysoká počiatočná pevnosť
� o 40-50% zdokonalená počiatočná priľnavosť (v porovnaní so štandardnou receptúrou)
� ťažké predmety je možné prilepiť bez predchádzajúceho upevnenia
� bezpečný a ľahko použiteľný
� bez rozpúšťadiel
� korigovateľný po dobu 5 - 10 minút
� možno pretierať farbou
� vypĺňa drobné trhliny v nerovných povrchoch
� jednozložkové
� pre použitie v interiéri

OBLASTI POUŽITIA
Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý.
Bezpečné uchytenie:
• drevených dosiek a zárubní,
• keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,
• dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry,
• spoje PVC káblov a ventilácie
• nie je vhodný na lepenie PE, PP a Teflónu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE
Tuba: 50 g
Tuba: 250 g
Kartuša: 400 g

SPRACOVANIE
Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 je vhodné na nasledujúce povrchy:
• omietky (v interiéri), 
• betón, pórovitý betón, 
• pemza, 
• sadrokartón, 
• drevené materiály (drevotrieskové panely) a 
• polyuretánové vytvrdnuté peny.

Príprava povrchu:
Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, jeden zo spájaných povrchov musí byť nasiakavý. Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu 
a mastnoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte staré nátery a tapety, napr. produktom Metylan - Odstraňovač tapiet.

Zloženie: plastická disperzia na báze vody bez rozpúšťadiel
Farba: biela

Konečná pevnosť: cca 6,0 N/mm2 (pevnosť v šmyku drevo/drevo pri izbovej teplote)
Veľkosť škár na vyplnenie: max. 10 mm

Hustota: cca 1,35 g/cm3

Teplota spracovania: nad +10°C
Otvorená doba: cca 15 minút

Doba vytvrdnutia: min. 48 hodín pri vrstve hr. 3 mm, doba sa predlžuje pri hrubšej vrstve 
alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu

Spotreba: dekoračné a zvukovo izolačné dosky: cca 300 g/m2

dverné obloženie: cca 2 náplne na každé
Skladovanie: 18 mesiacov v suchom, chladnom, a nemrznúcom prostredí
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Aplikácia:
Na lepenie materiálov menších rozmerov použite Pattex Super Fix PL50 v tube.
Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 v kartuši: Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte
jeho špičku. Vložte kartušu do vytláčacej pištole.
Lepidlo nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu, vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej
priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. V prípade použitia v exteriéri naneste lepidlo vo vertikálnych pásoch. Po aplikácii pištoľ uvoľnite,
aby ste predišli vytekaniu lepidla.

Spájanie panelov, plastových dekoračných detailov, akustických panelov atď.: 
Panel umiestnite 1-2 cm od spojnice, posuňte ho do správnej pozície a riadne zatlačte. Ak je to nevyhnutné, posilnite ťažké materiály dekoratívnymi
klincami. Ak je spodná vrstva hladká a tvrdá, môžete panely spojiť priamo. Pri nerovných povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypod-
ložili malými drevenými doštičkami, tvrdým polystyrénom alebo pásmi polyuretánovej peny (šírka: 5-10 cm, hrúbka: 5-20 mm, vzdialenosť medzi
pásmi: 30-65 cm, v závislosti od panelov, ktoré majú byť spojené).

Osadzovanie zárubní: 
Osaďte zárubňu, vyrovnajte ju a upevnite jej vrchnú stranu. Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 naneste v troch bodoch na každú stranu 
vo výške kovania. Spotreba: cca 2 náplne. Ak je škára medzi múrom a zárubňou širšia ako 2 cm, pred osadením zárubne upevnite dištančné bloky.

Ďalšie informácie:
Lepidlo je určené na použitie v interiéri i exteriéri. Vysoká vlhkosť a permanentný kontakt s vodou by mali byť odstránené. Na odstránenie zvyškov
separačných látok na dekoratívnych paneloch vyrobených z PU použite pred nanesením Pattex Super Fix PL50 brúsny papier alebo rozpúšťadlá, 
ako napr. acetón.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Zvyšky lepidla ihneď odstráňte vlhkou handrou. Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.

PRVÁ POMOC
Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou
min. 15 minút  a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára 
a ukážte obal výrobku.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov 
podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk




