
 
 
 

Technický list 06.02 Lepidlo na polystyren 

 

Výrobek  Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří 
trvale pevný, vlhkotěsný spoj. 
 

Vlastnosti  þ Snadná aplikace, bez rozpouštědel; 
þ Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý - nesavý; 
þ Po vytvrzení přetíratelné. 
 

Použití  - Lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady; 
- Lepení polystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných 
  dekorů ; 
- Těsnění nerovností - vzniklých spár při lepení polystyrenových desek; 
 

Balení  Kartuše 310 ml, kelímek 1 kg, kbelík 3 kg, 7 kg 
Barva  Bílá 

   
Technické údaje      

Základ  - akryl 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 1,9   
Sušina  % 80   

Tepelná odolnost  °C 0 / +60 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C -15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +10 / +40  
Otevřený čas  min ≈ 10 - 15 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 

Úplné vytvrzení  dny 14 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Možnost přetírat po vytvrzení  - ano  

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
Spotřeba  g/m2 300-600  

   
Omezení  Mimo jiné není vhodné dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, 

živičné podklady a teflon. 
Podklad  Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 

Ošetření (příprava) podkladu  Na některých vlhkých, svislých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit 
přilnavost použitím základního Penetračního nátěru S-T70. 

Pokyny  U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru S-
T70 nebo penetrovat zředěným lepidlem v poměru 1:4 (lepidlo:voda). Lepidlo 
naneste na podklad v pruzích nebo bodech s odstupem cca 15 - 20 cm. nebo 
dávkujte přímo z kartuše. Lepený materiál přiložte na podklad a lehce 
přitlačte. Minimálně jeden z lepených materiálů musí být savý. Doporučujeme 
provézt zkoušku přilnavosti. 

Čištění  Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.02». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 25.03.2006 Vyhotoveno dne: 07.11. 2001 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


