
PU700

Lepidlo na zdivo

Použití

PU 700 Lepidlo na zdivo je velmi kvalitní
lepidlo na bázi modifikovaného
polyuretanu, určené pro lepení zdících
materiálů. Lepidlo bylo speciálně
vyvinuto pro lepení cihelných,
vápenopískových, sádrových, a
pórobetonových tvárnic.

Hlavní přednosti

• Přesné lepení

• osvědčeno pro vyzdívání dle KOMO
IKB2239/10

• aplikace při nízkých teplotách
• evropský patent EP 2 064 298 B1
• úspora času při vyzdívání
• připraveno k okamžitému zpracování

Materiál
Jednosložková modifikovaný polyuretan vytvrzující vzdušnou
vlhkostí.

Provedení
700 ml - plechová dóza se závitem pro aplikační pistoli.

Tip

Tlouška zdiva (mm) 100 200 300 375

Počet housenek 1 2 2 2
Průměr housenky (mm) 40 40 70 80

Technické informace

Vlastnost Hodnota

Báze modifikovaný polyuretan
Vytvrzování chemické, vzdušnou vlkhostí
Třída hořlavosti B2 (P-NDS04-800)
Klasifikace lepidla třída D4
Přídržnost na vápenopískovou
cihlu

>1,83 N/mm2 (spoj neporušen)

Přídržnost na pórobetonovou
tvárnici

0,38 N/mm2 (porušení 100% v podkladu)

Přídržnost na lehčený beton
(pemzový)

0,24 N/mm2 (porušení 100% v podkladu)

Otevřená doba 8 minut
Pevnost v tahu 10 N/cm2
Pevnost v tlaku viz osvědčení KOMO IKB2239/10
Maximální tlouška finální
vrstvy

2 mm

Vytvrzení (plná zatížitelnost) cca 24 hod
Vydatnost 30 bm (při průměru housenky 3 cm)
Teplotní odolnost (dlouho-
dobá)

-40 °C až +90 °C

Aplikační teplota -5 °C až +35 °C
Optimální teplota dózy +20 °C
Doba skladování 12 měsíců (v originálním balení)
Skladovací teplota +15 °C až +25°C

Povrchy
1. Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, mastnot a

nečistot. Hladké povrchy před nanesením lepidla zdrsněte
brusným papírem. Podklad před aplikací navlhčete (pokud
je teplota okolí a podkladu nad +5 °C).

Aplikace
1. Plechovku před použitím důkladně cca 20krát protřepejte.

Poté dózu našroubujte na pistoli, ventil přitom musí smě-
řovat dolů. Bezprostředně po nanesení začne pěna „spa-
dávat“. Množství vytlačovaného lepidla lze regulovat
spouští a nastavením regulačního šroubu na pistoli. Vytla-
čená pěna vytvoří po několika sekundách tenkou vrstvu le-
pidla schopnou vyplnit nerovnosti. Při vyzdívání nosných
zdí nebo příček je potřeba zohlednit závěry a postupy dle
KOMO IKB2239/10.



Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontak-
tujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-
hrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktu-
álnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace ne-
máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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Čištění
1. Pistoli vyčistěte, jakmile začne lepidlo z dózy vytékat

velmi pomalu.
2. Dózu, která je na pistoli, nejprve vyprázdněte a pak ji

demontujte návodu na krabici aplikační pistole.
3. Vrch adaptéru očistěte illbruck AA290 PUR čističem.
4. Očistěte horní stranu vnitřního kroužku.
5. Plechovku s čističem PU pěny našroubujte na pistoli a

stiskem spouště vypuste dávku, abyste z pistole odstranili
zbytek lepidla.

6. Čistič nechte uvnitř cca 10 působit.
7. Kroužek adaptéru znovu pečlivě očistěte a zkontrolujte,

zda je uvnitř čistý.
8. Okamžitě našroubujte novou dózu lepidla.

Upozornění
Lepidlo používejte jen v dobře větratelných místnostech. Ne-
vytvrzené lepidlo lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem
illbruck AA290 PUR čistič. Vytvrzenou pěnu je možno odstra-
nit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mo-
hou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V
žádném případě nepřepravovat dózy v kabině řidiče nebo na
zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze. Další informace
na etiketě a v bezpečnostním listu.

Jakmile byla pistole na lepidlo jednou použita, musíte na ní
stále nechávat namontovanou dózu i když už bude prázdná.
Vyčiště- nou pistoli na lepidlo nikdy neukládejte bez našrou-
bované dózy.
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