Technický list 06.11 Lepidlo na zrcadla
Výrobek

Vlastnosti

Jednosložkové lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením
neagresivního rozpouštědla, vytvářející trvale pevný a pružný spoj. Lepidlo
nezpůsobuje „oslepnutí“ reflexní odrazivé vrstvy zrcadla.
þ Po vytvrzení pružné;
þ Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
þ Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě;
þ Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý – nesavý a
nesavý-nesavý;
þ Po vytvrzení přetíratelné

Použití

- Lepení zrcadel, dekorativních a akustických obkladů;
- Lepení zrcadel na beton, omítkové zdivo, keramické obklady,
dřevotřísku apod.

Balení
Barva

Kartuše 310 ml
Béžová

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
Viskozita
Sušina
Tepelná odolnost
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Otevřený čas
Úplné vytvrzení
Přídržnost
Skladovatelnost
Spotřeba

g/ml
mPas
%
°C
°C
°C
min
hod
MPa
měsíce
2
g/m

SBR
tixotropní pasta
1,04
370.103
70 ± 3
(3h / 120°C)
-15 / +60
(po vytvrzení)
-15
(při přepravě)
+5 / +30
(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
≈ 10 - 15
24 - 72
(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
≥ 1,2
glazurovaný povrch / beton
≥ 1,5
sklo / glazurovaný povrch
12
(při teplotách od +5°C do +25°C)
300 - 600

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.
Vzhledem k povaze podkladu a rozměrům zrcadla (jeho hmotnosti) a rozdílné
tepelné roztažnosti materiálů, zvážit jeho použití. Např. u lepení
velkoplošných zrcadel na dřevotřísku může hrozit vyboulení/prohnutí
dřevotřískové desky nesoucí zrcadlo.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Savé podklady penetrujte Penetračním nátěrem S-T70. Lepidlo nanášejte v
tenkých pruzích (ne v bodech) na jednu stranu lepeného spoje. Lepidlo je
možné nanášet i zubovou stěrkou. Pro okamžitou fixaci kombinujte s
Oboustranně lepicí páskou Den Braven. Do 10-15min. lepený materiál přiložte
na podklad a mírně přitlačte na určené místo. Zrcadlo nechte zatížené
(podepřené proti pohybu) po celou dobu tuhnutí lepidla (v závislosti na savosti
podkladu a množství lepidla).
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Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

