
SP025

Lepidlo okenných fólií

Použitie

Dlhodobo elastické lepidlo určené pre
fixáciu okenných fólií k podkladom ako
sú murivo, betón, pórobetón, vápenno-
piesková tehla, drevotrieska, OSB doska
a ďalšie. Materiál je vysoko ekologicky
šetrný, pri aplikácii bez zápachu a veľmi
dobre spracovateľný.

Hlavné prednosti

• výborne odoláva pôsobeniu vody a
poveternosti

• úplne ekologický produkt, bez
rozpúšťadiel

• bez zápachu pri spracovaní
• ľahko spracovateľný
• pretierateľný

illbruck i3 je patentovaným a cer-
tifikovaným tesniacim systémom
na normovanú montáž okien. Na
funkčnosť systému poskytuje Tremco
illbruck záruku 10 rokov. Pre viacej
informácií nás kontaktujte.

Materiál
Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje
pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou.

Prevedenie
310 ml / kartuša, 12 ks v kartóne
600 ml / salámy, 20 ks v kartóne

Technické informácie

Norma Klasifikácia

Báza hybridná
Tvrdosť (podľa Shore A) DIN 53505 25
Maximálne dovolené pretvorenie 25%
Charakter dlhodobo elastický
Systém chemické vytvrdzovanie
Rýchlosť vytvrdnutia* cca 3 mm za prvých 24

hodín*
Vytvorenie povrchovej šupky* cca 25 minút
Objemová hmotnosť DIN 52451-A 1,6 g/cm3
Elastické zotavenie (pri 100%
predĺžení)

EN27389 B > 65 %

Teplotná odolnosť -40 °C až +90 °C
Doba skladovania 12 mesiacov v neotvore-

nom originálnom balení
Skladovacia teplota +5°C až +25°C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C

Pokyny k aplikácii
1. Podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častíc,

mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie môžu byť vy-
rovnávané väčšie nerovnosti stavebného prvku. Hrubé
vypukliny alebo priehlbiny napred vytmeliť. Neodporúčame
použitie pri aplikáciách alebo detailoch, ktoré sú trvale
zaťažené vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény a pod.).
Produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a preto je možné
aplikovať na EPS aj XPS. Odporúčame však vykonať pre-
dom vlastné skúšky priľnavosti.

Čistenie
Čerstvý materiál možno odstrániť čistiacimi obrúskami, čis-
tičom AC201 alebo acetónom alebo produktmi na acetónovej
báze. Vytvrdený materiál ide odstrániť iba mechanicky nožom,
škrabkou apod.

Upozornenie
Bezpečnostné pokyny nájdete na etikete produktu alebo v
bezpečnostnom liste.



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontak-
tujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté po-
dľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuál-
nejšie informácie k vyššie zmienenému produktu.
Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie
nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za
ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a
platobnými podmienkami.

tremco illbruck s.r.o. organizačná složka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk
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