
 
 
 

Technický list 06.18a Rychlé konstrukční PU lepidlo 

 

Výrobek  Jednosložkové rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, vytvrzující 
vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytvářející trvale pevný spoj. 

Vlastnosti  þ Extrémně rychlé schnutí, po vytvrzení transparentní; 
þ Rychlá přilnavost, mírná plnící schopnost; 
þ Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě – odolnost D4; 
þ Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje v kombinaci dřevo – dřevo. 

Použití  - Lepení dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů; 
- Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost  
  proti vodě; 
- Lepení dřeva na polyuretanové panely, polystyren, plasty, kov, minerální 
  vlnu, apod. 

Balení  Kartuše po 310 ml 
Barva  Transparent 

   
Technické údaje      

Základ  - polyuretan 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 1,1   
Tepelná odolnost  °C –30 / +100 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C –15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +30  
Otevřený čas  min ≈ 5 (při 23°C / 65% rel. vlhk.) 
Lisovací čas  min ≈ 10 (při 23°C / 65% rel. vlhk.) 

Manipulační pevnost  min ≈ 10 (při 23°C / 65% rel. vlhk.) 
Úplné vytvrzení  hod 24 (při 23°C / 65% rel. vlhk.) 
Pevnost v tahu  kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

40 
80 
120 

(za 10min. při 23°C / 65% rel. vlhk.) 
(za 30min. při 23°C / 65% rel. vlhk.) 
(za 24hod. při 23°C / 65% rel. vlhk.) 

Odolnost proti vodě  - D4 (dle EN 204) 
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Spotřeba  g/m2 250 - 400 (dle savosti podkladu) 
     

Omezení  Mimo jiné není vhodné  pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 

Ošetření (příprava) podkladu  K urychlení vytvrzení lze porézní (savý) podklad navlhčit rozprašovačem 
(vodou). 

Pokyny  Dle potřeby upravte aplikační špičku seříznutím. Obsah kartuše vytlačovat 
mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Nanášet pouze na jednu stranu 
spoje celoplošně nebo s odstupem cca 5-10 cm v pruzích nebo bodech. 
Lepený materiál přiložit k sobě nejpozději do 5 minut. Lepidlo mírně nabývá, 
použijte lisovací svěrky a spoj zajistěte min. na 10 minut. 

Čištění  Materiál: Aceton, Perchlorethylen.  
Ruce: pasta na ruce, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.18a». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 25.03.2006 Vyhotoveno dne: 10.11. 2002 

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. 

 


