
Popis
Univerzální lepidlo na bázi syntetického kaučuku a
pryskyřice. Vhodné pro upevňování hran a profilů z
hliníku a PVC na betonové a dřevěné schody, upevňování
lišt a latí k různým podkladům, upevňování většiny typů
obkladů stěn a lepení podlahových krytin.

MT440 má vynikající přilnavost k cihlám, betonu,
tvárnicím, dřevu, dřevotřísce, dřevovláknitým deskám,
sádrokartonu, izolačním materiálům (kromě
polystyrenu), laminátu, kovu a keramice.
Forma dodání

Barva béžová

Kartuše 310 ml

Technická specifikace
Vlastnosti Klasifikace

Složení směs syntetické pryže a pryskyřice

Princip Fyzikální vytvrzování (odpařování
rozpouštědla)

Hustota 1,2 g/cm3

Dosažení finální pevnosti spoje za 24 až 48 hodin

Aplikační teplota +5 °C až +40 °C

Provozní teplota -40 °C až +100 °C

Skladování Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě
+5 °C až +25 °C.

Doba použitelnosti 12 měsíců, pokud je výrobek skladován v
souladu s doporučením v původních
neotevřených obalech

Příprava
Všechny povrchy musí být čisté a suché a zbavené

mastnosty, znečištění, prachu a volných částic.

Z míst, kde se má aplikovat lepidlo, je nutno odstranit lak.

Čerstvý beton a omítka se musí nechat důkladně

vyschnout.

Při nízkých teplotách se lepidlo MT440 obtížně aplikuje. V

zimním období se doporučuje nechávat kartuše přes noc

v teplém prostředí, aby byla zajištěna snadná aplikace a

rychlé lepení.

Zpracování
Odřízněte špičku kartuše, aby mohlo lepidlo vycházet ven.

Našroubujte trysku a odřízněte její vrchní část na

požadovaný rozměr. Nanášejte lepidlo pomocí aplikační

pistole.

Lepení plochých materiálů

 

MT440

Univerzální montážní lepidlo

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.

Hlavní výhody

Náhrada mechanických fixačních

materiálů

Vyplňování nerovností, prasklin a spár

Vhodné pro porézní i neporézní podklady

Odolné vůči povětrnostním vlivům

Lepí téměř jakýkoli běžný stavební

materiál

Lepidlo lze brousit



Univerzální montážní lepidlo

Naneste lepidlo MT440 jako přerušovanou housenku o

průměru 6 mm. Aby se rozpouštědlo mohlo odpařovat,

nechávejte po 200 mm pravidelné mezery u okraje desky,

resp. u horizontálních pásů s roztečí přibližně 450 mm.

Okamžitě přitiskněte panel pevně na stěnu a smýkněte s

ním, abyste zajistili odpovídající oboustranné přilnutí

lepidla a nechte je vytvrdit. Pevného spoje bude za

běžných okolností a podmínek dosaženo za přibližně půl

hodiny.

Pokud je panel zkroucený, naneste lepidlo výše

popsaným postupem, přiložte panel ke zdi, přitiskněte jej

pevně na místo a hned jej sejměte. Tím umožníte

rychlejší odpaření rozpouštědla.

Po cca 3 - 5 minutách lze panel přilepit na místo a bude

dosaženo kontaktního spoje.

Lepení latí, lišt, podlahových lišt

Na lepené díly naneste housenky lepidla (nebo je

nanášejte bodově, pokud je povrch nepravidelný).

Umístěte díl na místo a  přitlačte i smýkněte k

protilehlému povrchu, abyste dosáhli dobrého

oboustranného přilnutí lepidla.

Sejměte díl a v případě potřeby znovu naneste lepidlo na

místa, kde chybí. Počkejte přibližně 3 - 5 minut, a pak

proveďte konečnou montáž pevným přitlačením dílu na

místo.

Lepení schodových hran

Naneste lepidlo MT440 pouze na díl schodové hrany jako

housenku o šířce 6 mm. V závislosti na rozměrech hrany

může být zapotřebí nanést 2 nebo 3 housenky.

Okamžitě přitiskněte hranu na její místo, abyste zajistili

odpovídající oboustranné přilnutí lepidla, a hranu

sejměte.

Nechte lepidlo 3 - 5 minut zaschnout, a poté díl přitlačte

na místo. Než spoj vystavíte zatížení / provozu, nechte jej

24 hodin vytvrdnout.

Čištění
Nástroje a nevytvrzené lepidlo čistěte vysoce účinným

čistidlem AT404.

Důležité upozornění
Rozpouštědla obsažená v lepidle mohou poškodit náchylné

povrchy. Lepidlo není vhodné pro přímou aplikaci na

polystyren, PVC, asfalt nebo bitumen. Nepoužívejte lepidlo k

upevňování zrcadel.

Bezpečnostní upozornění
Před použitím je nutno si přečíst a pochopit bezpečnostní list

výrobku.

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V

případě potřeby dalších informací nás

kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle

našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si

vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat

nejaktuálnější informace k výše zmíněnému

produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace

nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za

ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se

řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a

platebními podmínkam.

tremco illbruck s.r.o.
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