
 

 
 

Technický list  
 
 

 
Dátum revízie: 9.5.2012 

KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO 60A 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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Konštrukčné lepidlo 60A je transparentné nestekavé voduvzdorné lepidlo na báze polyuretánu s mimoriadne 
vysokou lepiacou silou. 
 
Technické dáta: 

Báza Polyuretán 

Konzistenc ia pasta 

Systém vytvr dzovania vlhkostný 

Špecifická hmotnos ť cca 1,11 g/ml 

Otvor ený čas (*) cca 15 minút 

Doba stla čenia (*) min. 3 hodiny 

Tepelná  odolnos ť - 30°C  až +100°C (po vytvrdnutí) 

Šmyková p evnos ť > 10 N/ mm² 

Obsah sušiny  100% (bez rozpúšťadiel) 

Vodu vzdornos ť (DIN EN 204) D4 

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu. 
 
Charakteristika: 
� profesionálna kvalita 
� jednoduchá aplikácia z kartuše 
� rýchlo schnúce 
� vyplňovacie schopnosti vďaka schopnosti spenenia 
� vysoká lepiaca sila 
� vynikajúca voduvzdornosť (D4 - ČSN EN 204) 
� nezanecháva škvrny 
� bez rozpúšťadiel 
 
Príklady použitia: 
� priemyselné lepenie drevených častí a nábytku 
� lepenie mnohých ďalších druhov materiálov – tehly, betón, 

kovy, guma, polystyrén, penové hmoty atď. 
� lepenie rôznych drevených dosiek, panelov, vrstvených 

výrobkov, dyhy apod. 
� výroba vrstvených panelov 
� lepenie izolačných materiálov vrátane polystyrénu 
� lepenie drevených konštrukčných prvkov 
� výroba okenných a dverových rámov, u ktorých sa 

predpokladá taká expozícia vlhkostí (exteriér), že musia 
byť konštruované v triede voduvzdornosti D4 podľa EN 
204  

Skladovate ľnos ť: 
Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom 
pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vhodné povrchy:  
Podklady: všetky bežné podklady okrem PE, PP 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu 
Príprava povrchu: navlhčenie podkladov zvyšuje rýchlosť 
vytvrdzovania a zlepšuje vyplňovacie schopnosti spenením 
lepidla 
 
Pracovný postup:  
Nanášanie: Aplikujte v bodoch alebo pruhoch ručnou alebo 
pneumatickou aplikačnou pištoľou. Najneskôr do 15 min spojte 
lepené diely a ponechajte stlačené po dobu cca 3 hodín. 
Stlačenie lepených materiálov počas vytvrdzovania lepidla 
zvyšuje výslednú lepiacu silu. 
Čistenie: White Spiritom (lakový benzín) alebo acetón pred 
vytvrdnutím lepidla. Vytvrdnuté lepidlo možno čistiť len 
mechanicky. 
Pracovná teplota: +5°C až +35°C 
Opravy: Konštruk čné lepidlo 60A  
 
Bezpečnos ť a hygiena: 
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 
Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď. 
bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 
 


