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MULTI Lepidlo Kryštálovo čisté 
 
 
POPIS 
 
MULTI Lepidlo Kryštálovo čisté je priehľadné viacúčelové lepidlo / tmel na báze hybridného 
polyméru. Vhodné pre použitie v interiéri a ideálne na neviditeľné a priehľadné spájanie a 
utesňovanie škár. 
 ____________________________________________________________________________________  

 
VLASTNOSTI 
 
Neobsahuje izokyanáty, silikóny a rozpúšťadlá. 
- Krištáľovo čistá priehľadnosť. 
- Zmes sa pri kontakte s okolitou vlhkosťou zmieša, čo vedie k vysokej kvalite, trvanlivosti 
a pružnosti. 
- Vynikajúca priľnavosť a veľká univerzálnosť. 
- Vynikajúce mechanické vlastnosti 
- Stabilná zmes odolávajúca žltnutiu. 
- Dobrá schopnosť vytláčania. Ľahko aplikovať aj pri nízkych teplotách. 
- Trvalo elastická pri teplotách od -40 ° C do + 90 ° C 
- Dobrá priľnavosť k väčšine stavebných materiálov.  
- Priľne aj na mokrom povrchu. 
- Natierateľný. Môže byť natretá pomocou väčšiny farieb na báze vody.  
 

 
 ____________________________________________________________________________________  

 
POUŽITIE 
 
Vysokovýkonný tmel vhodný najmä pre: 
- tesnenie väčšiny materiálov používaných v stavebníctve a priemysle, ako je hliník, sklo, 
polykarbonát, betón, tehla, drevo, keramika, kovy. 
- Ideálne na utesnenie viacfarebných povrchov, kúpeľňových doplnkov, deliacich stien, 
sklenených škár, povrchových úprav a škár, kde sa vyžaduje maximálna priehľadnosť. 
- Opravy domácich majstrov. 
Upevnenie zrkadiel, kryštálov, kovov, podlahových dosiek, soklových dosiek, rámov, umývadiel, 
sanitárnych prvkov. 
 
 ____________________________________________________________________________________  
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 

Vzhľad Homogénna pasta 

Základ Hybridný polymér 

Odlupovanie <2 mm 

Zaschnutie na dotyk (pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti) <45 minút 

Vytvorenie povrchu <20 minút 

Hĺbkové vytvrdenie (24 hodín pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti) 2-3 mm / deň 

Teplota pri aplikácii + 5 ° C až + 40 ° C 

Obsah pevných látok 98% (2 hodiny pri 120 ° C) 

Tvrdosť podľa Shore ± 3 (ISO 868) 

Elastický modul 100% > 0,5 N / mm2 (ISO 8339) 

Pevnosť v ťahu > 0,6 N / mm2 (ISO 8339) 

Teplotná odolnosť pri prevádzke -40 až + 90 ° C 

 
 _______________________________________________________________________________  
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Plochy, ktoré sa majú utesniť, musia byť čisté a zbavené mastnoty. Odporúča sa odmasťovanie 
alkoholom alebo acetónom podľa potreby. 
Tmelenie: 
Zastrihnite špičku náplne, zaskrutkujte kanylu a odrežte jej koniec tak, aby sa skosila a dosiahla 
požadovanú hrúbku. 
Nanášajte vytláčacou pištoľou, ktorá vytvára súvislý pás, pričom zabráňte tvorbe vzduchových 
bublín. Po aplikácii môže byť zlúčenina vyhladená mydlovou vodou pred vytvorením filmu. 
- Lepenie: 
Naneste na jeden z povrchov, ktoré sa majú spojiť, umiestnením zvislých pásov s dostatočným 
odstupom, aby to bola možná cirkulácia vzduchu. Spojte kusy, ktoré sa majú spojiť, pričom sa 
uistite, že sa prúžky zmesi nedotýkajú. 
Zabezpečte primerané vetranie. Ak je to potrebné, počas vytvrdzovania vyvíjajte tlak na kusy, 
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ktoré sa majú spojiť. 
 
POKRYTIE 
 
Vzorec uvedený nižšie sa môže použiť na odhad pokrytia náplne MS PEGA-CRYSTAL SEAL: 
 V 
L =  -------------- 
 

A x P 
 

kde: 
L = tesniaca dĺžka v metroch získaná z Multi Lepidla. 
V = objem náplne Multi lepidla. 
A = Šírka škáry v mm. 
P = hĺbka škáry v mm. 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
SKLADOVANIE 
 

Skladuje sa v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste, aby nedošlo k priamemu slnečnému 
žiareniu. 
Doba spotreby : 12 mesiacov 
 ____________________________________________________________________________________  

 
FARBY 
 

MULTI Lepidlo Kryštálovo čisté je dostupné v kryštalickej priehľadnosti. 

 
PREZENTÁCIA  Navštívte našu webovú stránku:  www.unecol.com 

 _____________________________________________________________________________  
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické.  Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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