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CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Špeciálne lepidlo na báze polyuretánu na lepenie tvrdených 
aj mäkčených plastov a ich kombinácií s rôznymi materiálmi.

OBLASŤ POUŽITIA
• na lepenie tvrdeného a mäkčeného PVC, ABS, plexiskla, polykar-

bonátu apod.
• na lepenie plastov v kombinácií s ďalšími materiálmi: guma, koža, 

keramika, sklo, drevo, kov, textil
• nevhodné na lepenie PE, PP, PTFE, polystyrénu

VLASTNOSTI 
� transparentný spoj po vytvrdnutí
� odoláva vode
� odoláva otrasom   

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie: polyuretán
Farba: transparentný
Aplikačná teplota: od +18°C do 25°C
Tepelná odolnosť: do +70°C
Hustota: 0,89 g/cm3

Doba vytvrdnutia: cca 24 hodín 
Skladovanie: 24 mesiacov od dátumu výroby
Balenie: 30 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Príprava povrchu
Lepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.
Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne
očistite rozpúšťadlom.

Aplikácia
Lepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba le-
pené povrchy, nechajte 5-10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na
povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musí byť na dotyk
suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky. Po odvetraní 
pritlačte oba lepené povrchy k sebe. Pevnosť spoja nezávisí na dĺžke
stlačenia, ale na sile stlačenia.

Odstránenie lepidla
Nástroje očistite ihneď po použití riedidlom alebo benzínom.

NEPREHLIADNITE
Prvá pomoc
Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regene-
račným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2
poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postih-
nutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

Skladovanie
Lepidlo skladujte dobre uzavreté v izbovej teplote. Lepidlo nevys-
tavujte teplotám nižším ako +5°C a vyšším než +50°C. Podchladené
alebo zamrznuté lepidlo je možné opäť použiť, pokiaľ sa nechá 
zohriať na izbovú teplotu (cca +20°C). Nespôsobuje zníženie kvality
lepidla. Ak z lepidlom nepracujete, vždy ho majte poriadne uzavreté,
aby sa predišlo odparovaniu rozpúšťadiel.

Minimálna trvanlivosť
2 roky v neotvorenom obale pri dodržaní podmienok skladovania.

Likvidácia odpadu
Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené
obcou na likvidáciu odpadu. Katalógové číslo odpadu je k dispozícií
na vyžiadanie u výrobcu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

UPOZORNENIE:
Bezpečnostné údaje viď. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 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.
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