Pattex PU Polystyrén
pištoľové lepidlo

Nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo
VLASTNOSTI
´´ skvelá priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
´´ veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
´´ vodeodolný
´´ rýchla a jednoduchá aplikácia

OBLASTI POUŽITIA
Pattex PU Polystyrén pištoľové lepidlo je mimoriadne účinné
jednozložkové univerzálne polyuretánové lepidlo vytvrdzujúce
vzdušnou vlhkosťou. Je rýchlo a ľahko použiteľné a ľahko sa nanáša. Lepidlo je vhodné na lepenie polystyrénových a tepelnoizolačných dosiek, parapetov, sadrokartónu, minerálnej vlny a korku
na stenách a strechách. Má vynikajúcu priľnavosť na väčšinu
stavebných materiálov ako je drevo, betón, kameň, kov a pod.

PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy musia byť pevné, čisté a úplne zbavené akýchkoľvek
substancií ovplyvňujúcich priľnavosť ako sú tuky, živice, prach
a pod. Vrstvy s nízkou priľnavosťou odstráňte. Plochy môžu byť
vlhké, nie však zľadovatené alebo pokryté snehom.

SPRACOVANIE
Nádoba s produktom by mala byť skladovaná pri izbovej teplote
aspoň 12 hodín pred aplikáciou produktu. Nádobu pred použitím 15-20krát pretrepte. Zložte plastovú krytku nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na aplikačnú pištoľ. Pri práci s pištoľou
vždy držte nádobu vo zvislej polohe hore dnom. Dávkovanie
peny sa ovláda stiskom spúšte pištole. Zachovávajte taký odstup
od dosky, ktorý umožní rovnomerné nanesenie lepidla. Pri vyplňovaní priestoru je nutné počítať s následnou expanziou. Lepidlo
nanášajte po obvode dosky so zachovaním odstupu 2 cm od hrany dosky a jedným pásom cez jej stred, rovnobežne s dlhšou stranou dosky. V prípade lepenia izolačných panelov soklových častí
systému nanášajte lepidlo v piatich zvislých pásoch rovnobežne
s kratšou stranou dosky so zachovaním odstupu 2 cm od hrany
dosky. Ihneď po nanesení lepidla priložte dosku k stene a ľahko
dotlačte pomocou dlhého hladidla. Rovnosť povrchu lepených dosiek je možné korigovať do 20 minút od ich nalepenia pomocou
dlhého hladidla. Počas aplikácie pravidelne pretrepávajte nádobu. Neodporúča sa demontovať nádobu predtým ako je úplne vyprázdnená. Pri výmene nádoby novú nádobu dôkladne pretrepte.
Odskrutkujte prázdnu nádobu a okamžite ju nahraďte novou tak,
aby do pištole neprenikol žiadny vzduch. Po ukončení práce s pištoľou ju vyčistite pomocou PU čističa. Vytvrdnuté lepidlo musí
byť chránené pred UV žiarením náterom alebo použitím vrchnej
vrstvy tmelu, omietky, malty alebo iným typom krytia.

NEPREHLIADNITE
Materiál spracovávajte pri teplote prostredia od -5 °C do +35 °C
a teplote lepidla od +5 °C do +30 °C. Nevytvrdnutý materiál je
možné odstrániť pomocou PU čističa. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte
slnečnému žiareniu a teplotám nad +50 °C. Ani vyprázdnenú nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo
dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nádobu prevážajte
v batožinovom priestore automobilu zabalenú v handričke, neprevážajte ju v priestore pre pasažierov. Uchovávajte mimo dosahu
detí. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Nespotrebovaný obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie
zvláštneho/nebezpečného odpadu. Produkt neobsahuje CFC
- pohonné hmoty. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom,
ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití
vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte
lekára.

BALENIE
Nádoba: 750 ml
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TECHNICKÝ LIST

SKLADOVANIE
15 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v zvislej polohe,
v originálnom, uzavretom balení na suchom mieste. Chráňte pred
teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota
Tepelná odolnosť

cca 20 kg/m³
od -40 °C do +90 °C
(krátkodobo do +120 °C)
Doba zaschnutia na povrchu
5-9 min.
Doba zavädnutia
25 min.
Tlak pri vytvrdzovaní
max. 10 kPa
Expanzia (rozpínavosť)
40 %
Reakcia na oheň
trieda E (v škárach ≤ 10 mm)
VÝŤAŽNOSŤ NÁDOBY
Tehlové murivo
až 10 m² (veľkosť tehly
60x25 cm, hrúbka
steny < 11,5 cm)
Sadrové dosky
až 8 m²
Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením
týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk

