LN-901 je univerzální vodovzdorné lepidlo pro profesionální i domácí použití v interiérech
i exteriérech. LN-901 vyniká mimořádnou pevností spoje a je vhodné i pro namáhané
konstrukce. Obsahuje antioxidanty pro zlepšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
a vodě. Spojuje většinu běžných stavebních materiálů.
Pracovní teplota je od +5 do +38°C, po zaschnutí odolává teplotám –29 až + 60°C.
Vhodné pro lepení
•

dřevovláknitých obkladových desek

•

překližky a dřevotřísky

•

pracovních desek

•

upraveného stavebního dřeva

•

cihlových obkladů

•

obkladů z kamene

•

tvárnic
Je vhodné na většinu stavebních materiálů - beton, omítku, dřevo, umakart apod.
Není vhodné pro:
lepení zrcadel, mramoru a žuly (ani syntetických), polystyrenu, plastů, vinylu, keramiky,
podlah. Nedoporučuje se pro spoje vystavené přímému slunečnímu záření.
Doporučený pracovní postup:
Spojované povrchy musí být suché a čisté, strukturálně zdravé.
Vložte kartuši do vytlačovací pistole. Seřízněte špičku trysky kartuše. Propíchněte vnitřní
folii obalu ostrým předmětem (např. tenkým šroubovákem) Na lepené plochy naneste
cik-cak housenku lepidla tloušťky asi 6 mm a pevně stiskněte k sobě.
Pracovní teplota +5° až + 38°C. Pracovní čas 10 minut.
Pro odstraňování lepidla před uschnutím použijte technický benzín, po uschnutí pouze
mechanicky.

Technické informace:
Základ:

syntetický kaučuk a pryskyřice

Typ:

rozpouštědlové

Barva:

světle hnědá

Přilnavost:

vynikající k většině stavebních materiálů

Konzistence:

roztíratelná pasta

Schopnost překlenování:

vynikající, až pro mezery 10 mm

Vytlačitelnost:

velmi dobrá

Pevnost ve střihu:

po 24 hodinách - 225 psi, po 48 hodinách - 300 psi,
po 7 dnech - přes 425 psi

Trvanlivost:

velmi dobrá, odhadovaná přes 20 let

Pružnost:

vynikající

Odolnost proti vodě:

vynikající

Odolnost proti povětrnostním
vlivům:

vynikající (nedoporučuje se pro přímé vystavování slunečnímu
záření)

Teplotní odolnost po vytvrzení:

-29° až +60°C

Viskozita:

250.000 CPS

Hořlavost:

extrémně hořlavé, po zaschnutí nehořlavé

Skladovatelnost:

minimálně 1 rok od data výroby (v neporušeném obalu)skladujte
při 0° až +38°C
Bezpečnostní pravidla při práci:

Chraňte před otevřeným ohněm, jiskřením z elektromotorů a zdroji vysokých teplot. Výpary lepidla
jsou hořlavé a při vysoké koncentraci mohou být výbušné. Při práci s lepidlem nejezte, nepijte a
nekuřte, chraňte si oči a pokožku. Pracovní prostor dostatečně větrejte. Při broušení lepidla
používejte respirátor. Potřísněnou pokožku omyjte dostatečným množstvím vody. Při vniknutí
lepidla do oka nebo při požití lepidla: vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.Uchovávejte mimo
dosah dětí.

