
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Jednosložkové lepidlo („tekuté hřebíky“) na bázi syntetické živice a organických
rozpouštědel určené pro rychlé kontaktní lepení a pro částečně pružné lepení.

 Vhodné pro savé i nesavé podklady
 Rychlá přilnavost a vysoká konečná pevnost
 Nahrazuje hřebíky a šrouby
 Neobsahuje toluen
 Ideální pro použití na kovy, plasty, umakart a keramiku

Na lepení a upevnění téměř všech stavebních materiálů jako dřevo, beton, keramiku, kámen, sádrové
desky. Na lepení dekorativních panelů, dřevěné desky, hrany schodů, podlah a obkladů, kovové díly. Na
lepení parapetů, keramické dlažby, dřevěných zárubní, dřevěných líšt na stěnách. Při mnohých
aplikacích nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Je možné ho použít i na lepení keramických obkladů, kovů a
plastů. Nevhodné pro lepení polystyrenu, u plastů doporučujeme odzkoušet či nedochází k naleptání.

Název Barva Velikost Balení Obj. číslo

Montážní lepidlo ST béžová 300 ml kartuše PTR-851

Povrch lepeného spoje musí být čistý, pevný a bez prachu či mastnoty. Odstraňte všechny od sebe
oddělitelné a volné části. Pro dosáhnutí optimálních vlastností při lepení je důležité nanášet lepidlo
rovnoměrně v krátkých pásech na jednu stranu, kterou chcete přilepit. Přitlačte k sobě, ale ne úplně. U
velkých ploch se doporučuje ihned po slepení obou částí je od sebe odlepit, počkat chvilku a potom
znovu slepit. U obtížnejších částí, doporučujeme fixovat na 24 hodín. Přebytečný tmel a zašpiněné
pomůcky mohou být očištěny KENT Acrysolem.

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ
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INSTRUKCE

MONTÁŽNÍ LEPIDLO ST



Čerstvá hmota

Základ: syntetická živice a organické rozpouštědla

Vzhled: béžová pasta

Měrná hmotnost: 1500 ± 30 kg/m3

Nelepivé na dotyk: 50-60 min při +23°C a 50% relativní vlhkosti

Vytvrdnutí: při +23°C a 50% relativní vlhkosti 3 mm/den

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C

Vytvrzená hmota

Pevnost ve smyku : 4,0 MPa STN EN 205 

Teplotní odolnost : - 20°C až +70°C

Balení : kartuše 300 ml (15 ks v krabici )

Skladování : 24 měsíců na suchém a chladném místě

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO ST

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz


