
 
 
 

 
 
 
Technický list 06.11 Lepidlo na zrkadlá 
 

 

Výrobok  Jednozložkové lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením 
neagresívneho rozpúšťadla, vytvárajúce trvale pevný a pružný spoj. 
Lepidlo nespôsobuje „oslepnutie“ reflexnej odrazovej vrstvy zrkadla. 
 
 

Vlastnosti   Po vytvrdnutí pružné; 
 Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia; 
 Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode; 
 Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý – nesavý a  
    nesavý -nesavý; 
 Po vytvrdnutí pretierateľné 
 

Použitie  - Lepenie zrkadiel, dekoratívnych a akustických obkladov; 
- Lepenie zrkadiel na betón, omietkové steny, keramické obklady,  
  drevotriesku a pod  
 

Balenie  Kartuša 310 ml 
Farba  Béžová 

   
Technické údaje      

Základ  - SBR 
Konzistencia  - tixotropná pasta 

Hustota  g/ml 1,04   
Viskozita  mPas 370.103   

Sušina  % 70 ± 3 (3h / 120°C)  
Tepelná odolnosť  °C +15 / +60 (po vytvrdnutí) 
Tepelná odolnosť  °C +15 (pri preprave) 

Tepelný rozsah použitia  °C +5 / +30  
Otvorený čas  min  10 - 15 (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) 

Úplné vytvrdnutie 
Prídržnosť 

 hod 
MPa 

24 – 72 
≥ 1,2 
≥ 1,5 

(pri 23°C / 55% rel. vlhk.) 
glazovaný povrch / betón 
sklo / glazovaný povrch 

Skladovateľnosť  mesiace 12 (pri teplotách od +5°C do +25°C) 
Spotreba  g/m2 300 - 600  

   
Obmedzenie  Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón. 

Vzhľadom k povahe podkladu a rozmerov zrkadla ( jeho hmotnosti ) 
a rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov, zvážiť jeho použitie. Napr. pri 
lepení veľkoplošných zrkadiel na drevotriesku môže hroziť prehnutie 
drevotrieskovej dosky držiacej zrkadlo. 
 

Podklad  Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. 
 

Pokyny  Savé podklady penetrujte Penetračným náterom S-T70. Lepidlo nanášajte v 
tenkých pruhoch (nie v bodoch) na jednu stranu lepeného spoja. Lepidlo je 
možné nanášať i zubovou stierkou. Pre okamžitú fixáciu kombinujte s 
Obojstranne lepiacou páskou Den Braven. Do 10-15min. lepený materiál 
priložte na podklad a mierne pritlačte na určené miesto. Zrkadlo nechajte 
zaťažené (podopreté proti pohybu) po celú dobu tuhnutia lepidla (v závislosti 
na savosti podkladu a množstve lepidla). 
 



 
 
 

 
 
 
Technický list 06.11 Lepidlo na zrkadlá 
 

 

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

Bezpečnosť  Viď «Kartu bezpečnostných údajov 06.11»  
Aktualizácia  Aktualizované dňa: 04.02.2011 Vyhotovené dňa: 02.01.2002 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu 
firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité 
metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje 
sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre 
ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 


