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LEPIDLO NA IZOLÁCIE 
 

 

POPIS 
 
Kontaktné lepidlo s organickými rozpúšťadlami na báze syntetického kaučuku a vysoko kvalitnej živice, s vysokou 
odolnosťou proti vysokým teplotám. 
 _____________________________________________________________________________  
VLASTNOSTI 
 

− Veľmi jednoducho sa nanáša, čo uľahčuje aplikáciu a zlepšuje účinnosť na meter štvorcový. 

− Vysoká odolnosť voči teplu. 

− Vytvorí odolný a pevný spoj  

 
POUŽITIE 
 
Kontaktné lepidlo navrhnuté pre:  
Rýchle lepenie  flexibilných tepelných izolačných materiálov (Armaflex, Climaflex, Tubex, atď.) 
 ______________________________________________________________________________________________  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 Vlastnosti baleného materiálu: 
 

Viskozita (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) pri 23ºC cca. 2400 m Pa s 

Relatívna hustota 0,82 g/cm3 

Vytvrdenie Neodporúča sa 

Obsah pevných látok cca. 20,8 % 

Horľavosť Horľavý 

Doba sušenia 5-10 min. 

Doba otvorenia 45 min. 

 ______________________________________________________________________________________________  

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Pred použitím zamiešajte, aby ste získali perfektnú zmes. Naneste lepidlo štetcom alebo ozubenou špachtľou na obe 
strany materiálu, ktorý chcete zlepiť. Materiál musí byť suchý a vyčistený od prachu a mastnoty. Nechajte sušiť 5/10 
minút, kým povrchy nelepia na dotyk; potom povrchy spojte pred uplynutím troch hodín, vyvíjajte maximálny tlak 
na niekoľko minút. Maximálna pevnosť sa získa po 24 hodinách, aj keď s lepeným materiálom možno manipulovať 
okamžite. 
Za účelom dosiahnutia silných a trvalých spojov, pracujte pri teplote 15 až 30 0C, vyvarujte sa otrasom a napätiu na 
24 hodín po lepení materiálov: lepidlo potrebuje práve takú dobu, aby sa plne zabezpečili jeho lepiace schopnosti. 
 

KAPACITA 
 
Na obojstrannú aplikáciu, kapacita je 3 až 4 m2 na liter lepidla.  
 ______________________________________________________________________________________________  
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SKLADOVANIE 
 
Skladujte v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa 
nižšie uvedenej tabuľky.  
 

Nádoba PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA 

Kovová plechovka 2 roky 

 
Vzhľadom k tomu, že to je horľavý výrobok, musia byť prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia: výrobok by mal byť 
skladovaný mimo dosahu plameňov, iskier, tepla a v nefajčiarskych priestoroch. 
 ______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
PREZENTÁCIA   Navštívte www.unecol.sk 

 
 _____________________________________________________________________________  
ČISTENIE 
 
Na čistenie nástrojov a škvŕn od výrobku sa môže použiť acetón alebo C rozpúšťadlo, ktoré sa môže použiť aj na 
riedenie lepidla. 

 _____________________________________________________________________________  
BEZPEČNOSŤ 
 
Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich najlepších skúsenostiach a znalostiach, ale mali by sa chápať ako špecifické. Konečný užívateľ je 
zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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