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Popis Lepidlo na bázi roztoku pryskyřic PVC v organických 
rozpouštědlech. 

  

Technické 
parametry 

Vzhled: lehce tixotropní průhledná tekutina s charakteristickým  
pachem.  
Viskozita Brookfield (4,20,20o ot./min): 3000 – 4000 mPa.s  
Hustota: 0,94 - 0,96 kg/l  
Sušina (%): 30 % - 31 % 

  
Aplikování Lepidlo na ohebné plasty slouží na opravu jakýchkoli trhlin, kazů 

a dírek v ohebných plastech typu skay, PVC, měkkého vinylu.. 
Nejsou potřeba záplaty, čímž si opravovaný povrchní zachová 
pružnost plastu. Je použitelné také pro lepení „zdravotního 
potrubí“, beztlakových odváděcích soustav. 

  

Způsob 
použití 

Příprava ploch. Plochu určenou k opravě očistit hadříkem 
navlhčeným v lihu nebo mýdlové vodě. V případě nafouknutých  
předmětů, tyto před opravou nejdříve vyfouknout.  
Kaz (propíchnutí). Kápnout jednu kapku výrobku na kaz a 
nechat zasychat po dobu minimálně 12 hodin před aplikací 
tlaku.  
Trhliny (štěrbiny). V případě malých výřezů nebo štěrbin použít  
lepící šňůru přes výřez a počkat dokud nezaschne (30 – 45 
minut) Pokud je výřez příliš dlouhý nebo okraje u sebe drží 
obtížně, umístit kousky lepící pásky v odstupech od 2 do 3 cm. 
Na nezakrytá místa nanést první vrstvu a za 30 minut pásku 
odstranit a nanést lepidlo na tyto plochy. Potom počkat 30 minut 
a nanést druhou vrstvu lepidla po celé délce trhliny. Tato druhá 
vrstva musí být trochu silnější a širší. Po 12 hodinách bude 
dosaženo maximální odolnosti.  
V případě požadavku na odstranění lesku, který má slupka 
lepidla, třít opravenou plochu velmi jemným brusným papírem. 
 
 
 
 

VÝROBEK LEPIDLO NA 
MĚKČENÉ PLASTY 

OBSAH 15 ml  

Reference SAP 42501011 
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Rozpuštění 
a očištění 

Výrobek je připravený k okamžitému použití. Pro očištění zbytků  
vlhkého lepidla použít hadřík navlhčený v mýdlové vodě nebo  
lihu. 

  
Skladování Výrobek uchovávat v originálním uzavřeném obalu a v 

podmínkách běžných pro skladování hořlavých výrobků, střední 
životnost výrobku je 5 let. 

  
Bezpečnost F; Xi  

R19 Může vytvářet výbušné peroxidy.  
R36 Dráždí oči.  
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže.  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S3 Uchovávejte v chladnu.  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení.  
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě  
pro zvláštní a nebezpečné odpady. 

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


