
 
 
 

Technický list 04.23 PU - Windscreen 60 

 

Výrobek  Jednosložkový lepící / těsníc tmel, na bázi polyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací 
vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj. 

Vlastnosti  þ Vysokomodulový, neutrální; 
þ Trvale pružný, odolný vlhku a vodě; 
þ Vysoká přilnavost na různé mat.včetně nesavých a jejich vzájemné  
    kombinace; 

Použití  - Vysokopevnostní lepení čelních skel automobilů; 
- Lepení bočních a zadních skel autobusů, karavanů, osobních vagonů; 
- Lepení  všech skel lodí, člunů a pod; 

Balení  Kartuše 310 ml 
Barva  Černá 

   
Technické údaje      

Základ  - polyuretan 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 1,25   
Sušina  % 97  

Tepelná odolnost  °C –30 / +80 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C –15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +20 / +35  
Doba schnutí primeru UV  min 15  

Otevřený čas  min ≈ 10 (v závislosti na teplotě a vlhkosti) 
Doba vytvoření povrch. vrstvy  min 40 (při 23°C / 55,% rel. vlhk.) 

Rychlost vytvrzení  mm 4-5 (za 24 hod./ při 23°C / 55,% rel. vlhk.) 
Stékavost  mm 0 (dle ISO 7390 při 23°C) 

Doba odjezdu (2 airbagy)  hod 3 (při 23°C / 55,% rel. vlhk.) 
Tažnost  % 500 (dle DIN 53 504) 

Pevnost v tahu  MPa 10 (N/mm2) (dle DIN 53 504) 
Pevnost ve smyku po 5 hod.  MPa 1 (N/mm2) (kohezivní selhání) 

Pevnost ve smyku po 1 týdnu  MPa 7 (N/mm2) (kohezivní selhání) 
Tvrdost dle Shore A(3s)  ° 60 (dle DIN 53 505) 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
Specifikace  Retenční test pro skleněné tabule Mira 86107 

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

Ošetření (příprava) podkladu  Skla, rámy nutno opatřit základovým - primerovým čističem /aktivátorem 
(Primer CV). Doba schnutí primerového nátěru je několik minut. 

Pokyny  Zajistit, aby nános těsnící hmoty byl pravidelný, nepřerušený a bez 
vzduchových bublin. Lepící tmel aplikovat špičkou seříznutou do tvaru 
V styková plocha tmelové vrstvy do 15 mm. Po aplikaci nutno nasadit čelní 
sklo do 5 min. 

Čištění  Materiál : Zwaluw Cleaner;   
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 04.23». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 12.10.2006 Vyhotoveno dne: 12.11. 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. 

 


