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Zelo dober začetni oprijem, primerno za notranjo uporabo, lepilo je pripravljeno za takojšno uporabo na 

osnovi akrilne disperzije. Primerno za lepljenje različnih materialov, kot so les, nepoliran kamen, beton, 

mavčne plošče, keramika, različne opeke, polistiren. Strjeno lepilo je odporno na UV žarke in vlago in 

se lahko barva. 

 

Področje aplikacije 

Lepilo je zasnovano za splošno uporabo in je primerno za uporabo na gradbiščih, za namestitev plošč 

iz lesa in mavčnih plošč, za okrepitev vijačnih spojev in zmanjšanje števila potrebnih vijakov. Po 

zaključnih delih, za montažo vratnih in talnih letvic ter različne dekorativne podrobnosti.  

Lepilo togo povezuje materiale, zato ni primerno za lepljenje gibljivih stikov. Ne uporabljajte lepila za 

podvodna dela ali na delih, ki so v stalnem stiku z vodo. Oprijemljivost in kompatibilnost lepila z uporabo 

na lokaciji naj se testira, kjer je to potrebno. 

 

Pogoji za aplikacijo 

Temperatura uporabe: + 5 ° C do + 30 ° C. Med strjevanjem lepilo sprošča vlago, zaradi česar je 

potrebno zagotoviti dobro prezračevanje za zmanjšanje vlage v prostoru. Če lepljeni površini nista 

porozni, se strjevanje lahko upočasni. 

 

Navodila za aplikacijo 

Površino je potrebno očistiti maščob, olj, prahu in ostalih delcev.  

Odrežite vrh navoja na tubi in privijte nastavek za aplikacijo za usmerjanje toka lepila. Šobo zarežite 

tako, da nastane ustrezna odprtina za nanos. Vstavite kartušo s šobo v pištolo za vgradnjo in napolnite 

šobo z lepilom, tako da večkrat stisnete sprožilec pištole. Prenesite lepilo na material, ki ga želite prilepiti, 

in ga takoj pritisnite na površino. Lažje materiale, ki jih lepimo, naj bodo obteženi 2-3 ure, težji in viseči 

lepljeni materiali morajo biti podprti, dokler se lepilo popolnoma ne strdi. Končno strjevanje lepila je 

odvisno od debeline lepila, lepljenih materialov in zračne vlage. Eden od materialov, ki jih lepimo, mora 

biti paro-prepusten, da se lepilo strdi. Po strditvi lahko lepilo prebarvamo z akrilno barvo. 

 

Čiščenje 

Za čiščenje nestrjenega lepila uporabite vodo. Strjeno lepilo je mogoče odstraniti mehansko.  
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Tehnični podatki  

Kvaliteta  Enota  Vrednost  

Čas  minute  3–5  

Čas površinskega sušenja minute  10  

Čas sušenja  mm/24h  2-3  

Gostota  g/cm³  1,3  

Temperaturna odpornost  °C  -30 to +70  

Parametri v tabeli so bili merjeni pri +23°C in 50% relativni zračni vlagi 

 

Barva 

Bela.  

 

Pakiranje  

290 ml plastična kartuša, 12 kartuš na škatlo.  

 

Shranjevanje 

Garantiran rok uporabe je 12 mesecev od dneva izdelave, če je shranjevano v zaprti originalni embalaži 

in suhem prostoru s temperaturo od +5°C do +30°C.  

 

Varnost 

Izogibajte se kontaktu s kožo in očmi. V primeru kontakta produkta z očmi, izplahnite oči z veliko vode 

in se posvetujte z zdravnikom. Shranjujte izven dosega otrok.  

Bolj točne varnostne informacije najdete v varnostnem listu produkta. 

 

Upravljanje z odpadki  

Embalaža naj bo popolnoma prazna in odvržena v skladu z veljavnimi pravili in predpisi.  

 

 

 

 

 

Opomba: Navodila v tej dokumentaciji temeljijo na preskusih, ki jih je opravil proizvajalec, in so predstavljena v dobri veri 

proizvajalca. Zaradi različnih materialov, podlag in različnih možnosti uporabe, ki so zunaj našega nadzora, proizvajalec ne 

odgovarja za dosežene rezultate. V vsakem primeru je priporočeno preveriti ustreznost izdelka na mestu uporabe. 


