MT440
Univerzální
montážní lepidlo

Místo šroubů
pevné lepidlo

MT440
Univerzální parťák
na každé stavbě! 100%
LEPENÍ ▪ VYPLŇOVÁNÍ ▪ MONTÁŽ
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brousitelnost

MT440

Univerzální
montážní lepidlo
Illbruck MT440 je všestranné montážní lepidlo určené
jako náhrada mechanických fixačních materiálů – šroubů,
hřebíků a spon. Díky tomu lze lepidlem trvale připevňovat předměty, aniž by bylo nutné vrtat díry a aplikovat
hmoždinky.
Lepidlem MT440 naprosto bezpečně a spolehlivě připevníte palubky, držáky, konzole a věšáky. Má bezchybnou
přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo,
tradiční zdivo, beton, sádrokarton, kov, hliník, sklo, plast
a guma. MT440 najde široké uplatnění na každé stavbě
nebo v dílně.
MT440 může, vedle lepení, sloužit také jako výplň pro
nežádoucí díry nebo spáry. Chemická formulace se
speciálními aditivy dávají lepidlu, po jeho finálním
vytvrzení, vysokou tvrdost, která umožňuje následnou
brousitelnost.

NÁHRADA ŠROUBŮ A HŘEBÍKŮ
MT440 vytváří tvrdý kvalitní spoj, který nahrazuje mechanické fixační materiály.

VYSOKÁ PŘILNAVOST
MT440 bez problémů přilne na většinu běžných
stavebních materiálů včetně PVC a hliníku.

VÝTEČNÁ ZPRACOVATELNOST
MT440 je možné, po nanesení na povrch, bez
problémů utvářet špachtlí a po finálním vytvrzení také brousit! Tím může lepidlo sloužit také
jako kvalitní výplňová hmota.
ČISTÁ APLIKACE
Díky speciálním aditivům nevytváří MT440 tzv.
„vlásky“, které jsou typické pro technologii
syntetického kaučuku. Zakončení lepicí housenky je absolutně čisté.
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Použití montážního lepidla
illbruck MT440

Lepení koupelnových
doplňků, věšáků apod.

Lepení funkčních i ozdobných lišt, soklovek apod.

Lepení podlahových krytin

Lepení OSB desek, dveřních prahů a palubek

Lepení schodnic a obkladů
ze dřeva i keramiky

Lepení okenních parapetů
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Čistá aplikace lepidla bez táhnoucích
se „vlásků“.

Vyplňování spár s možností snadného
formování a broušení.

MT440

Univerzální
montážní lepidlo

Technická specifikace
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Vlastnost

Klasifikace

Materiál

směs syntetického
kaučuku a pryskyřice

Systém vytvrzování

Fyzikální - odpařování rozpouštědla

Relativní hustota

1.2 g/cm3

Finální pevnost spoje

24 - 48 hodin

Aplikační teplota

+5 °C to +40 °C

Provozní teplota

-40 °C to +100 °C

Skladování

Na suchém místě při teplotě +5 °C and
+25 °C

Expirace

12 měsíců ve stanovených podmínkách

Autorizovaný distributor:

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ
T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
tremcoillbruck.cz

