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LEPILA ZA LESENE TALNE OBLOGE

DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LEPILO ZA MANJŠA HITRA POPRAVILA
Dvokomponentno poliuretansko lepilo za hitro lepljenje lesenih talnih oblog na cementne podlage ali že obstoječe nevpojne 
talne obloge.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Dvokomponentno
 - Primerno za hitra popravila ali montažo lesenih elementov (npr. stopnic)
 - Visoka oprijemna moč
 - Ne vsebuje vode in topil 

PODROČJE UPORABE: 
 - Popravila lesenih ploščic
 - Polaganje lesenih elementov
 - Vgradnja stopnic, stopničk, lesenih plošč ipd

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na oljnih podlagah 
 - Na podlagah s krušljivimi delci ali nepopolno čistih podlagah

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Barva: Gosta pasta komp. A    Rjava tekočina komp. B

Utežno razmerje mešanja (A: B): 9: 1

Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C (mPa*s): 120.000–150.000 komp. A 40–60 komp. B

Viskoznost po Brookfieldu pri 20 °C 
kataliziran proizvod (mPa*s): 40.000–60.000

Temperatura uporabe: od +10 do +30 °C

Čas uporabe mešanice: 5–15 minut

Končno strjevanje: po 1–2 urah

Uporaba/orodje: zobata gladilka

Čiščenje orodja: topilo GR7, pri še svežem proizvodu

Odstranjevanje proizvoda: topilo GR7, pri še svežem proizvodu

Odstranjevanje proizvoda: 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Pakiranje: po 1 kg (A+B)

Omejitve uporabe:

Nanesemo na čiste površine brez krušljivih delcev
Preprečite stik proizvoda z lakiranimi površinami
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo.
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:
Preverimo, da je površina čista, brez olj, voskov in krušljivih delcev. Odstranimo morebitne ostanke prahu in nekompatibilnih proizvodov ter 
drobljive delce. V primeru nanašanja na neporozne površine je treba le-te nabrusiti s smirkovim papirjem. V primeru dvoma je priporočljivo, 
da izdelek preizkusimo na manjšem delu površine. Prašnate cementne podlage ali podlage z vsebnostjo preostale vlage je treba predhodno 
obdelati z našimi osnovnimi premazi, da zagotovimo dober oprijem proizvoda.  

NANOS:
Komponento B stresemo v posodo s komponento A in temeljito mešamo, dokler ne dobimo homogene in enakomerne paste. Pridobljeno 
mešanico enakomerno nanesemo na manj porozno površino s pomočjo zobate gladilke. Količina nanosa je odvisna od podlage, ki jo 
nameravamo položiti. 
Nato skrbno pritisnemo elemente, ki jih želimo pritrditi; v začetni fazi strjevanja proizvoda po potrebi uporabimo kline ali lepilni trak.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Pred uporabo vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

 Komponenta A     Komponenta B
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