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Charakteristika

Vlastnosti

Použití

Lepidlo na bázi chloroprenového kauèuku s organickými a anorganickými pøísadami zvyšujícími lepivost a 
stabilitu lepidla.

V porovnání s lepidlem TOPprén Na podlahy:

nižší viskozita (velmi dobrá roztíratelnost)

vyšší sušina (množství lepidla po odvìtrání)

vyšší pevnost spoje

Kontaktní lepidlo speciálnì urèené pro lepení PVC soklíkù a chodiš�ových hran. Samozøejmì vhodný i na lepení 
podlah a obkladù z PVC, korku, døeva, gumy a textilu, na lepení obkladaèek, kobercù, soklù a schodiš�ových 
profilù na betonový, cementový, døevìný, keramický a jiný podklad. 

Vhodné pod koleèkové židle a na podlahové vytápìní.

Technická data

Návod na použití
Pøed použitím je nutné lepidlo dùkladnì promíchat! Lepené plochy dùkladnì odmastìte a zdrsnìte. Tenkou 
vrstvu lepidla naneste štìtcem, zubovou stìrkou nebo váleèkem na obì plochy. Potom nechejte lepidlo 8 - 20 
minut zaschnout, to znamená odvìtrat prchavé složky lepidla. Intenzivnì vìtrejte. Na pórovitých materiálech je 
doba zasychání kratší, na nesavém materiálu delší. Proto jako první natíráme ménì savou plochu. Dobu 
zavadnutí kontrolujeme dotykem. V èase zavadnutí je lepidlo na dotyk témìø suché. Když je lepidlo suché na 
obou plochách, spojte je. Krátce ale silnì pøitlaète. Na pevnost spoje je dùležitá síla tlaku. 

Barva svìtle béžová

Vzhled homogenní

Sušina 26 - 28 %

Viskozita - Ford 8 mm 24 - 26 sec., 20°C

Èas zavadnut? 8 - 20 min. 

Otevøená doba cca 60 min. (v závislosti na teplotì a vlhkosti)

Tepelná odolnost + 80°C

Spotøeba 250 - 350 ml / 

(v závislosti na teplotì a vlhkosti)

2m

Zatížitelnost ihned

Záruèní doba 12 mìsícù



 

CHEMOS Import Plus  s. r.o., Pražákova 52, 619 00 Brno

Tel.: 544 500 013, 543 216 941  Fax: 543 216 941, e-mail: chemosimp@volny.cz 

Bezpeènostní opatøení

Èištìní

Balení

Odolnost

Skladování 

Upozornìní

Dodržovat bezpeènostní opatøení podle Bezpeènostního listu. Lepidlo obsahuje rozpouštìdla. Nepracujte v 
blízkosti ohnì, zdrojù tepla a jiskøení! Pøi práci je nutné používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouøit! 
Smìs výparù se vzduchem výbušná!

Pøi práci prchají z lepidla rozpouštìdla, proto je nutné intenzivní vìtrání. Technickými opatøeními musí být 
dosažený takový stav, že nebudou pøekroèené pøípustné koncentrace škodlivin v prac. prostøedí.

 

Použité náøadí oèistìte TOPprén Øedidlem, pøeteklé lepidlo oèistìte TOPprén Øedidlem nebo seškrábnutím 
krepou (kauèukovou deskou).

Lakované plechovky  1 - 3,4 - 4,5 - 10 l. Všechny obaly odpovídají pro pøepravu ADR / RID.

Spoj odolává vodì a bìžným chemikáliím.

Skladovat v pùvodních uzavøených obalech a v prostorách na to urèených, odpovídajících normì ÈSN 65 
0201 Hoølavé kapaliny - provozy a sklady. Skladovací teplota + 5 - 25°C. Chraòte pøed mrazem!

Výrobce plnì odpovídá za kvalitu výrobku a zaruèuje, že výrobek v záruèní dobì je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. 
Vzhledem na rozdílné podmínky na stavbách, a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky pøi práci a na její odborné provedení, 
nemùžeme pøevzít zodpovìdnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení pøípravy podkladu a správném 
použití výrobku. V pøípadì pochybností vykonejte vlastní zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou podporu pøed aplikací.

Uvedené informace jsou založené na souèasném poznání, zkušenostech a testování výrobce. Zároveò si výrobce vyhrazuje právo na 
zmìnu textu. S uvedením tohoto listu všechny pøedcházející ztrácejí platnost. 
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