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SILCOSEALANT Montážní lepidlo 
Technický list č. 224/10 

 
Popis produktu 
 
Jednosložkové víceúčelové lepidlo na bázi kaučuku a modifikovaných pryskyřic pro vnitřní i venkovní použití, 
neobsahuje toluen. Má vynikající plnící schopnosti  

 

Systém vytvrzování 
 
Odpařením neagresivních rozpouštědel 

 
Speciální vlastnosti 
 

  nahrazuje hřebíky a šrouby 

  neobsahuje toluen 

  vysoká přilnavost k většině materiálů 

  vysoká počáteční pevnost 

  excelentní konečná přilnavost 

  snadná aplikace 

  odolnost proti vlhku a vodě 

  vykazuje malé smrštění 

  vytváří trvale pevný spoj 

  pro venkovní a vnitřní použití 
 

Oblasti použití 
 
Lepení lišt a hran, dřevěných krycích lišt, sádrokartonových desek, polyuretanových nosníků na beton, dřevo, plech, 
zdivo (lišty už nemusíme připevňovat hřebíky nebo šrouby). Lepení izolačních panelů, kabelových spon, prahů, 
parapetů, komponentů elektrických rozvodů atd. Upevnění překližky, tvrdých desek, např. korkových a PVC 
 
Příklady použití 
 
Pro lepení  

 

 dřeva, sádry, tvrdého PVC  skla, omítek, cihel 

 keramických obkladů  korku, polyuretanu 

 polystyrénu a izolací  kovů  a betonu 

 
Upozornění 
 
Montážní lepidlo nelze používat pro lepení akvárií, mramoru / přírodního kamene a v oblastech, které přicházejí do 
přímého styku s potravinami 
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Vydatnost 
 
Nanášíme housenky o průměru 5 mm – 15 mm. V bodech nebo pří celoplošném lepení je spotřeba 300 – 1000 

g/cm² 
 

Barvy a obaly 
 

  Standardní barva: béžová 

  Balení: kartuše 310 ml 
 

Pokyny pro zpracování 
 
Příprava podkladu 

 Podklad musí být čistý, suchý a nezamaštěný. Lepidlo nanášíme bodově nebo v pruzích přibližně ve 20 - 40ti 
centimetrové vzdálenosti na jednu lepenou plochu. Otevřená doba: do 20 min. Montáž 1: Montážní lepidlo 
naneseme na lepené plochy a ihned stlačíme. Během doby vytvrzování je možné s materiály pohybovat. V případě, 
že je požadována vysoká počáteční lepící síla postupujeme montáží č 2. Montáž 2: Montážní lepidlo naneseme 
pouze na jeden lepený povrch. Povrchy na chvíli spojíme, poté oddělíme a zkontrolujeme, zda se lepidlo přeneslo 
rovnoměrně i na druhý materiál. Po 5 - 15 minutách lepené plochy k sobě opět přiložíme a pevně stiskneme. Spoj 
bude okamžitě pevný 

 
Důležité pokyny 
 
S Montážním lepidlem pracujeme pouze ve větrané místnosti, daleko od zdrojů ohně. Při práci nekouříme. Lepidlo 
nesmí přijít do styku s očima. Chraňte před dětmi! Pří práci dodržujeme běžná hygienická a bezpečnostní opatření 
 
Čištění 
Použité a znečištěné nástroje by měly být ihned očištěny pomocí přípravku MEK nebo acetonem (ještě před úplným 
vytvrdnutím těsnícího přípravku). Po vytvrdnutí je nutné provést zbroušení povrchu 

  
Funkčnost Montážního lepidla může být zaručena pouze při bezvadném zpracování v závislosti na rozměrech spár 
a jejich vzdálenostech. Vyhněte se nanášení těsnící hmoty při silném kolísání teplot (příliš časné namáhání těsnící 
hmoty) 
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Technická charakteristika Typické hodnoty* 

Barva béžová 

Konzistence tixotropní pasta 

Obsah sušiny cca 73 + 2 % 

Hustota 
při 20°C 

1.25 + 0.04 g/cm³ 

Otevřený čas 
při 20°C 

10 až 15 min 

Konečné vytvrzení 
může se lišit okolní teplotou a vlhkostí 

24 až 72 hod 

Spotřeba  300 až 500 g/m² 

Teplota zpracování 
čerstvé hmoty 

+10°C až +30°C 

Druh spoje 
pevné hmoty 

elastický 

Skladovatelnost 
v uzavřených originálních nádobách 

12 měsíců 

Skladovací teplota +5°C až +25°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní údaje: viz Bezpečnostní list Je nezbytné dodržovat opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, která vyplývají 

z bezpečnostního technického listu a charakteristiky produktu 

 
Poznámka 
*  Rychlost reakce je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu, jakož i na savosti podkladu. Uvedené údaje se vztahují na zkoušky v normálním klimatu (23°C / 50% relativní 
vlhkosti vzduchu). Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobou potřebnou k vytvoření škraloupu a vytvrzení. 
Informace uvedené v tomto Technickém listu vycházejí ze současného stavu. Uživatel však tím není v jednotlivém případě zproštěn povinnosti vyzkoušení vhodnosti 
přípravku. Vyhrazujeme si právo na změnu charakteristiky v rámci technického pokroku nebo změnu způsobenou dalším vývojem produktu. Doporučení uvedená v tomto 
Technickém listu vyžadují z hlediska námi neovlivnitelných faktorů při zpracování produktu vlastní zkoušky a pokusy. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti 
kontroly a eventuální nápravy ohledně porušení práv třetích osob. Návrhy na použití neslouží v žádném případě jako záruka vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Vydání 
nové verze tohoto technického listu pozbývají starší verze svou platnost 

 


