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Datum revÍzIe: 14.2.2020 

T-REX LEPIDLO ČÍRE 

 
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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T-REX Lepidlo číre je 100% priehľadné lepidlo na báze hybridných polymérov s výbornou priľnavosťou na 
väčšinu savých aj nesavých podkladov. Lepidlo a tmel v jednom. Vytvára neviditeľný spoj. Po vytvrdení je trvalo 
pružné a pevné. 
 
Technické údaje:  

Báza hybridný polymér 

Konzistencia  pasta 

Systém vytvrdzovania vlhkostný 

Otvorený čas (*) (20°C/65% r.v.) cca 10 min.  

Rýchlosť vytvrdzovania (*) (20°C/65% r.v.) 2 - 3 mm/24 hod  

Tvrdosť (DIN 53505) 40 ±5  Shore A 

Špecifická hmotnosť (DIN 53479) 1,04 g/ml 

Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí) -40°C až +90°C  

(*)tieto hodnoty sa môžu meniť  podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu 

 
 
Charakteristika: 
 vytvára 100% priehľadný spoj 
 výborná priľnavosť na väčšinu povrchov 
 ľahko sa nanáša 
 lepí a tesní väčšinu bežných materiálov 
 po vytvrdnutí pevné a trvalo pružné 
 bez zápachu, neobsahuje škodlivé látky 
 pretierateľné väčšinou farieb 
 priľne na mokrý podklad 
 pre interiér aj exteriér 
 vodeodolné a vodotesné 
 v priebehu vytvrdzovania nestráca svoj objem 
 
Príklady použitia: 
 vzájomné lepenie bežných materiálov v domácnosti 
 lepenie a tesnenie častí automobilov, karavanov a pod. 
 lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu 
 tesnenie odpadov a sanitárneho vybavenia 
 
Prevedenie: 
Farba: 100% číre 
Balenie: tuba 25ml 
 
Skladovateľnosť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podklady: 
Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy ako kovy, drevo, sklo, 
a plasty a pod. (okrem PP, PE, PTFE, silikón a asfalt) 
 
Odporúčame vždy vopred vyskúšať priľnavosť lepidla 
na podklad. 
 
Pracovný postup:  
Stav povrchu: čistý, suchý bez mastnoty a prachu 
Príprava: Odskrutkujte uzáver a jeho druhou stranou 
prepichnite plombu tuby. Po skončení práce tubu ihneď 
dôkladne uzatvorte originálnym uzáverom 
Nanášanie: aplikujte v bodoch alebo pruhoch na jeden 
z podkladov a ihneď lepené časti spojte a pevne stlačte. 
Vytvrdenie: K úplnému vytvrdeniu spoja dochádza po 24 hod. 
Pracovná teplota: +5°C až +30°C 
Čistenie: Pred vytvrdením je možné čistiť acetónom alebo 
White Spirit (lakový benzín), po vytvrdení mechanicky a 
Odstraňovačom silikónu Soudal. 
 
Poznámky: 
 Pri lepení zrkadiel odporúčame použiť v kombinácií 

s obojstrannou samolepiacou páskou o hrúbke 1-2 mm. 
 V prípade vzájomného lepenia nesavých podkladov sa 

doba úplného vytvrdenia môže predĺžiť až na niekoľko dní. 
 


