
 
 
 

Technický list 06.10 Montážne neoprénové lepidlo 

 

Výrobok  Jednozložkové lepidlo na báze neoprénového kaučuku, vytvrdzujúce 
odparením rozpúšťadla, vytvárajúci trvale pevný a pružný spoj. 

Vlastnosti  þ Bez toluénu; 
þ Po vytvrdnutí pružné; 
þ Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia; 
þ Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode; 
þ Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácií savý alebo 
    nesavý 

Použitie  - Lepenie rovného i profilovaného tvrdeného PVC; 
- Lepenie dverných prahov, zárubní, okenných parapetov a prírodného  
  kameňa; 
- Lepenie keramických obkladov, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek  
  na betón i omietku. 

Balenie  Kartuša 310 ml 
Farba  Béžová 

Technické údaje      
Základ  - neoprén 

Konzistencia  - tixotropná pasta 
Hustota  g/ml 1,17   
Sušina  % 58   

Tepelná odolnosť  °C -20 / +70 (po vytvrdnutí) 
Tepelná odolnosť  °C -15 (pri preprave) 

Tepelný rozsah použitia  °C +5 / +30  
Možnosť pretierať po vytvrdnutí  - áno  

Čas odvetrania  min 10-15  
Otvorený čas  min ≈ 5 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) 

Úplné vytvrdnutie  hod 24-72 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Pevnosť v ťahu  kg/cm2 5 

20 
(pri 20°C / za 6 hod.) 
(pri 20°C / za 76 hod.) 

Skladovateľnosť  mesiace 12 (pri teplotách od +5°C do +25°C) 
Spotreba  g/m2 

g/bm 
300 – 1000 
25 – 40 

 

     
Obmedzenie  Okrem iného nie je vhodné na použitie na polystyrén, PE, PP, živičné 

podklady a teflón. Nie je vhodné pre trvalé zaťaženie vodou. 
Podklad  Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 

Ošetrenie (príprava) 
podkladu 

 Gumové materiály doporučujeme pred aplikáciou zdrsniť šmirgľovým plátnom 
a odmastiť technickým benzínom 

Pokyny  Gumové materiály pred aplikáciou zdrsniť šmirgľovým plátnom a odmastiť 
technickým benzínom. Lepidlo naneste rovnomerne na jednu lepenú plochu s 
odstupom cca 5 - 10 cm v pruhoch alebo bodoch. Lepený materiál priložte na 
podklad, mierne pritlačte a oddiaľte, cca po 10-ti minútach opäť priložte k 
sebe a pritlačte (tzv. Transfer metóda). 

Čistenie  Materiál: Perchlorethylén  
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda. 

Bezpečnosť  Viď «Kartu bezpečnostných údajov 06.10». 
Aktualizácia  Aktualizované dňa: 21.11.2006 Vyhotovené dňa: 02.01. 2002 

 
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našich skúsenostiach. V 
žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúsenosti, sú však 
všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. 

 


