
 

 
 

Technický list 
 

 
 

Dátum revízie:9.5.2012 
MONTÁŽNE LEPIDLO MONT-FIX 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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Montážne lepidlo s dobrou počiatočnou priľnavosťou a rýchlym nástupom lepiacej sily. Vypĺňa medzery a 
nerovnosti povrchu. Dobre priľne k väčšine poréznych aj neporéznych materiálov. 
 
Technické dáta: 

Báza akrylát 
Konzistencia stabilná pasta 
Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie  

Špecifická hmotnos ť 1,3 g/ml 

Otvorený čas (*) cca 15 min. 

Rýchlos ť vytvrdzovania  (*) (*) úplné vytvrdnutie za 24 hod 
(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu. 

 
 
 
 
 
Charakteristika: 
� neobsahuje rozpúšťadlá 
� veľmi jednoduchá aplikácia, univerzálne využitie 
� priama aplikácia na jednu zo styčných plôch lepených 

dielov 
� dobrá počiatočná priľnavosť 
� pri lepení na nerovné podklady dobre vyplní nerovnosti 
� odoláva vlhkosti 
� pretierateľné 
� nahrádza klince a skruty 
� bezproblémové skladovanie otvoreného lepidla, 

nezasychá 
 
Príklady použitia: 
� vzájomné lepenie materiálov ako drevo, preglejka, hobra, 

drevotrieska, tehly, betón, kameň, sadra, a pod. 
� lepenie laminovaných povrchov, izolačních dosiek, 

polystyrénu, PVC, keramiky, kovov na bežné podklady 
� lepenie podlahových a dekoratívnych líšt 
� lepenie prahov a parapetov 
� lepenie obkladových dosiek na steny a podlahy 
� opravy uvoľnených obkladačiek 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: kartuša 300ml, presspack 200 ml 
 
Skladovate ľnos ť:12 mesiacov od dátumu výroby 
v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Vhodné povrchy:  
Podklady: všetky materiály, okrom PE, PP a bitúmenových 
materiálov. 
Stav povrchu: čistý, suchý, súdržný bez prachu a mastnoty 
Príprava povrchu: nie je vyžadovaná 
 
Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať priľnavosť lepidla 
k materiálu. 
 
Pracovný postup: 
Nanášanie: Aplikačnou pištoľou na jeden z povrchov v bodoch 
alebo pruhoch. Lepidlo vždy naneste do krajov a rohov 
lepených častí. Komponenty ihneď spojte a silne pritlačte, alebo 
poklepte gumovou paličkou. Pri lepení na zvislé plochy môžu 
ťažké časti vyžadovať podoprenie. 
Čistenie: vodou pred zaschnutím, po vytvrdnutí mechanicky 
Pracovná teplota: +5°C až +35°C 
Opravy: Montážne lepidlo MONT-FIX  
 

Bezpečnos ť a hygiena:  viď. bezpečnostný list výrobku a údaje 
uvedené na etikete 
 
Poznámka:  
Nepoužívajte v miestach, kde hrozí trvalé ponorenie do vody. 
V prípade lepenia dvoch nesavých materiálov sa výrazne 
predlužuje doba vytvrdnutia lepidla 
 


