
Popis
Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje

v kontakte so vzdušnou vlhkosťou.

Forma dodania
Kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne

Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická specifikace
Vlastnosť Norma Klasifikácia

Báza  hybridné

Maximálna dovolená deformácia  25 %

Systém ISO 9046 chemické vytvrdzovanie

Rýchlosť vytvrdnutia  cca 3 mm za prvých 24 hodín

Vytvorenie povrchovej kôry  cca 25 minút

Objemová hmotnosť DIN 52451-
A

1,6 g/cm3

Pevnosť v ťahu DIN 53504 cca 1,2 N/mm²

Predĺženie pri pretrhnutí DIN 53504 cca 380 %

Tvrdosť (podľa Shore A) DIN 53505 cca 30

E-Modul  cca 0,4 N/mm²

Aplikačná teplota  +5 °C až +45 °C

Tepelná odolnosť  -30 °C až +90 °C

Skladovacia teplota  +5 °C až +25 °C

Doba skladovania  12 mesiacov v neotvorenom
originálnom balení

Spracovanie
Podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častíc,

mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie sa môžu

vyrovnať väčšie nerovnosti stavebného prvku 

Hrubé vypukliny alebo priehlbiny najprv vytmeľte

Neodporúčame použitie alebo aplikáciu do detailu, ktorý

je trvale zaťažený vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény

a pod.)

Produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, a preto je možné

aplikovať ho aj na EPS a XPS

Odporúčame aj tak najprv vykonať vlastné skúšky

priľnavosti

V prípade potreby použite na zvýšenie príľnavosti lepidla

na podklad impregnáciu AT140 alebo AT150, viď Tabuľka

použitia primerov

Čistenie
Čerstvý materiál je možné odstrániť čistiacimi obrúskami,

čističom AA404 alebo acetónom, či produktami na

acetónovej báze

Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky,

nožom, škrabkou a pod. 

 

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie a membrány

Dlhodobo elastické lepidlo určené

na fixáciu okenných fólií na podklady ako sú

murivo, betón, pórobetón, vápenno-piesková

tehla, drevotrieska, OSB dosky a ďalšie.

Materiál je vysoko ekologicky šetrný, pri

aplikácii bez zápachu a veľmi dobre

spracovateľný.

Hlavní výhody

výborne odoláva pôsobeniu vody a

poveternostným vplyvom

úplne ekologický produkt, bez rozpúšťadiel

bez zápachu pri spracovaní

ľahko spracovateľný

pretierateľný



MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie a membrány

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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