
VLASTNOSTI

  ´ Transparentný
  ´ Flexibilný
  ´ Odolné voči stárnutiu
  ´ Vysoká počiatočná pevnosť
  ´ Bez zmäkčovadiel 

OBLASTI POUŽITIA

Pre kombinované lepenie drevených materiálov s dekoratív-
nymi laminátmi ako sú Resopal®, Formica® atď., guma, koža, 
korok, plsť, tvrdé PVC, mäkké peny, kov a mnoho ďalších 
materiálov. S požiadavkou na obzvlášť vysokú pevnosť spojov 
s podkladmi rôznych tvrdých a mäkkých plastov (napr. tvrdého 
a mäkkého PVC, polykarbonátu, plexiskla, ABS, polystyrénu). 
Vhodné pre viditeľné lepené spoje, priehľadné materiály, papier 
a kartón. Nevhodné pre polyetylén, polypropylén, expandovaný 
polystyrénen (Styropor®), syntetickú kožu a PTFE. 

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepený materiál musí byť suchý (vlhkosť dreva 8% až 12%), 
bez mastnoty a prachu. Lepené materiály z  laminátu, kovu 
a pod. vyčistite rozpúšťadlom. Pre zvýšenie priľnavosti kovov, 
povrch obrúste. Nechajte materiály aklimatizovať podľa po-
kynov od výrobcu. Na neošetrené povrchy (prírodný podklad) 
lepte iba materiály vhodné k lepeniu. Natreté alebo inak ošet-
rené povrchy je treba dopredu odstrániť.

SPRACOVANIE  

Aplikujte lepidlo rovnomerne na oba povrchy, ktoré majú byť 
spojené (najmä na okrajoch) pomocou zubovej Pattex špacht-
le alebo štetca s krátkymi štetinami. Pred lepením častí ne-
chajte odpariť rozpúšťadlá. Doba odparovania je pri normálnej 
izbovej teplote (18 až 25 °C) cca 5 – 10 min. Zaistite stále 
vetranie. Po odparení je možné spojenie obidvoch lepených 
povrchov,  najneskôr však do 60 minút.

NEPREHLIADNITE  

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite riedidlom alebo 
acetónom.

BALENIE  

Kovová tuba: 30 g

SKLADOVANIE  

Skladujte tesne uzatvorené 24 mesiacov v chladnom prostre-
dí. Vyvarujte sa teplotám pod +5 °C a nad +50 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Základný materiál polyuretán
Hustota cca 0,87 g / cm³
Tepelná odolnosť od -40°C do +70 °C
Otvorená doba 60 min.
Teplota spracovania od +18 °C do +25 °C.
Spotreba 250 – 350 g/cm³
Konečná pevnosť V závislosti na povrchu 
(DIN EN 205) a lisovaniu, po 3 dňoch
Doba odparenia 5 –10 min. v závislosti  
 na vlastnostiach povrchu

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ! Pattex Špeciálne lepidlo Koža
Špeciálne lepidlo na kožu na báze polyuretánu
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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 pochyb-
ností 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 
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk


