
Popis
Polymér na báze syntetického kaučuku. 

Forma dodania
Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Technická špecifikácia
Vlastnosť Klasifikácia

Báza syntetický kaučuk

Systém fyzikálne schnutie

Objemová hmotnosť (pri 20 °C) cca 1,1 g/cm3

Vytvorenie povrchovej kôry 10 minút

Rýchlosť vytvrdzovania 2-4mm/24 hod. (pri 20 °C, 60% R.V.V.)

Spotreba 7,6 m (pri prúžku s priemerom 10 mm)

Tvrdosť - Shore A cca 30

E-Modul (100%) 0,5 N/mm2

Elastické zotavenie 90%

Aplikačná teplota +5 °C až +30 °C

Tepelná odolnosť -20 °C až +80 °C

Skladovacia teplota +5 °C až +30 °C

Doba skladovania 12 mesiacov

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez

prachu a voľných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali

priľnavosť

Na odmastnenie fólie a podkladu použite čistič AA404

Spracovanie
Lepidlo je určené na nanášanie v prúžkoch s priemerom

cca 10 mm na jednu z pripravených plôch 

Pre správne usadenie následne priloženej fólie použite

prítlačný valček 

Finálna šírka lepeného spoja po pritlačení plôch by mala

byť 2-3 cm. V prípade širších, dlhších a ťažších pásov fólií

je potrebná dočasná fixácia, napr. lepiacou páskou do

doby, než dôjde k dostatočnému vytvrdnutiu lepidla,

prípadne zväčšenie šírky lepeného spoja 

Fixácia fasádnych fólií na asfaltovú lepenku alebo PVC

fóliu musí byť urobená cez vložený kovový pás. Týmto

bude zabezpečená dobrá pevnosť spoja a minimalizuje sa

riziko nekompatibility lepidla na týchto podkladoch 

Na aplikáciu materiálu je potrebná aplikačná pištoľ,

orezávač a stierka 

Dôležité upozornenie
Kvôli obsiahnutým chemikáliám nie je lepidlo vhodné

pri aplikácii na polystyrén. Pri práci nefajčite! Používajte len

v dobre vetraných priestoroch. 

OT015

Fasádne lepidlo

Lepidlo na fólie je špeciálne určené na 

kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a 

ME210 navzájom a na podklady ako sú hliník, 

oceľ, pozinkovaný plech, drevo, tvrdé PVC 

alebo iné neporézne materiály. Vytvorený spoj 

výborne odoláva starnutiu, zmenám teploty a 

je vodotesný. 

Hlavné výhody

excelentná odolnosť proti starnutiu

veľmi ľahká, rýchla a presná aplikácia

excelentná pevnosť spoja

dobrá odolnosť proti teplotným zmenám a

vode



Fasádne lepidlo

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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