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Popis Lepidlo na bázi roztoku pryskyřic PVC v organických 
rozpouštědlech, s vysokým tixotropním indexem (vysoká 
viskozita), čímž je nepostradatelné pro provedení spojů mezi 
potrubím o velkém průměru a u spojů, jejichž vůle překračuje 
normu.  

  

Technické 
parametry 

Vzhled: Průsvitná velmi tixotropní tekutina s charakterickým 
pachem. Neskapává. 
Viskozita Brookfield (4,20,20o ot./min): tixotropní  
Hustota: 0,975 ± 0,05 kg/l 
Sušina (%):23 % ± 1 % 

  
Aplikování Svářecí lepidlo na potrubí z PVC je specielně určené pro spoj 

potrubí z tuhého PVC s diametrální vůlí až do 1 mm a pro rychlé 
lepení zdravotního potrubí, které snese tlak až 16 kg/cm2.  

  

Způsob 
použití 

Lepení otrubí: Očistit a odmastit plochy ke slepení. 
Označit hloubku zasunutí konce trubky do objímky, aby se 
lepidlo aplikovalo pouze na plochu, která se bude lepit. Aplikovat 
jednu tenkou a stejnoměrnou vrstvu lepidla na objímku a poté 
silnější vrstvu na konec trubky. Následně spojit a bez jakéhokoli 
otočení držet spoj natlačený po dobu několika sekund. Přesah  
lepidla odstranit hadříkem. 
Slepení je třeba provést maximálně do jedné minuty od aplikace 
lepidla, protože toto lepidlo rychle tvrdne. Po dobu 5 minut od 
nanesení lepidla se nesmí lepený spoj namáhat, ani posunovat.  
Odolnost lepidla roste v poměru 1 kg/cm2 za hodinu od jeho 
aplikace. 

  
Rozpuštění       
a očištění 

Výrobek je připravený k okamžitému použití. Pro očištění zbytku 
vlhkého lepidla použít čistící prostředek na lepidla. 

  
Skladování Výrobek uchovávat v originálním uzavřeném obalu a 

v podmínkách běžných pro skladování hořlavých výrobků, 

VÝROBEK PVC GLUE 
OBSAH 70 ml  

Reference SAP 48501018 
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střední životnost výrobku je více než 1 rok.  
 

  
Bezpečnost F; Xn 

R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. 
R20 Zdraví škodlivý při vdechování. 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, 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.  
 


