
 

 
 

Technický list  
 

 
 

Dátum revízie: 9.5.2012 
MONTÁŽNE LEPIDLO 48A 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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Montážne lepidlo 48A je lepidlo s mimoriadnou lepiacou silou, ktoré okamžite prichytí lepené materiály. Môže sa 
používať na lepenie soklov, panelov, keramických dlaždíc, dekoratívnych prvkov vyrobených z rôznych 
materiálov na rôzne porézne aj neporézne materiály. Vďaka schopnosti vyplňovať medzery možno lepidlo 48A 
používať aj na nerovné povrchy. 
 
Technické dáta: 

Báza syntetický kaučuk 
Konzistenc ia stabilná pasta 
Systém vytvr dzovania fyzikálne vysychanie a kryštalizácia 
Špecifická hmotnos ť 1,1 g/ml 
Otvor ený čas (*) cca 5 minút 
Rýchlos ť vytvr dzovania  (*) cca 20 min. (počiatočná sila), plné vytvrdnutie za 24-48 hod. 

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu. 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
� vynikajúce okamžité „prichytenie“ 
� nahrádza klince a skrutky 
� veľmi rýchle lepenie s veľkou lepiacou silou 
� vďaka pastovitej konzistencii možno lepidlo používať 

na vyplňovanie medzier, otvorov a na nerovné povrchy  
� stačí priama aplikácia iba na jednu zo styčných plôch 

lepených materiálov 
� vodeodolné 
 
Príklady použitia: 
� lepenie materiálov: drevo, preglejka, hobra, drevotrieska, 

tehly, betón, kameň, škvarobetónových blokov, 
laminované plasty, tuhá izolačná hmota (okrem 
polystyrénu), lamináty, keramika, kovy 

� upevnenie líšt, okenných ríms či parapetov, soklových líšt, 
obložení, plastových dosiek 

� lepenie kobercových škripcov, lepenie pásikov na ostré a 
zaoblené hrany schodov 

� lepenie dosiek na steny a podlahy, okenných rámov a 
prepážok 

� opravy uvoľnených dlaždíc 
 
Prevedenie: 
Farba: nažltlá 
Balenie: kartuša 310ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Podklady:  
Vhodné povrchy: všetky materiály, okrem PE, PP, Polystyrén, 
Teflón (vzhľadom k veľkému počtu rôznych materiálov na trhu, 
odporúčame vždy uskutočniť mimo pohľadovej plochy test 
kompatibility – vzájomnej znášanlivosti materiálov). 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu 
 

Pracovný postup: 
Nanášanie: aplikačnou pištoľou 
Spôsob aplikácie: Lepidlo nanášajte v pruhoch alebo bodoch na 
jeden z podkladov. Lepidlo naneste vždy aj do rohov lepených 
dielov. Ihneď stlačte materiály k sebe a silno stlačte, prípadne 
poklepte gumovou paličkou. Pri lepení ťažkých častí na zvislý 
podklad tieto zafixujte na dobu potrebnú k vytvrdnutiu lepidla 
(24 – 48 hodín). 
 
Pre lepenie bez fixácie napr. pri inštalácii obkladových panelov 
a ďalších ťažkých materiálov použite transferovú metódu: 
Naneste lepidlo na jednu z plôch a obe časti ihneď stlačte 
k sebe, následne oddeľte a nechajte lepidlo 5 minút odvetrať. 
Následne lepené časti spojte a silno stlačte, alebo poklepte 
gumovou paličkou. 
 
Čistenie: White Spirite (lakový benzín), acetón, čistiace obrúsky 
Soudal SWIPEX 
Pracovná teplota: +5°C až +35°C 
Opravy: Montážne lepidlo 48A  
 
Bezpečnos ť a hygiena:  Dodržujte bežné zásady bezpečnosti 
a hygieny práce. Ďalšie informácie viď bezpečnostný list 
výrobku a údaje uvedené na etikete. 
 
Poznámky: 
� Pevnosť lepeného spoja je závislá na veľkosti hrúbky, 

ktorou sú lepené materiály fixované, nie na dobe jeho 
pôsobenia. 

� Doba fixácie do vyschnutia lepidla sa môže líšiť podľa 
miestnych podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 

 


