
ROTABOND HI TACK

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Výborný jednokomponentní lepicí a těsnicí tmel na 
bázi MS Polymeru s rychlou a vysokou počáteční 
přilnavostí. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost 
s excelentními těsnicími vlastnostmi.

Rotabond Hi Tack se používá jako všechny účelové tmely a vysoce pružná lepidla. Přilne k základnímu nátěru, 

na lakovaný povrch i na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke dřevu a většině plastů. 

Je vhodný také pro lepení kovů, skla, dřeva, většiny plastů, plexiskla, gumy, keramiky, betonu, přírodního 

kamene, cihel, zdiva/omítky a polystyrenu k sobě a navzájem.

Produkt má vynikající UV-odolnost, je možné ho bez problémů použít i ve vnějším prostředí.

Rotabond Hi Tack je vhodný pro vertikální i horizontální použití pro mnoho druhů povrchů.

Typické příklady použití: lepení obkladů, izolačních a tlumících desek, sádrokartonů, štítů, rámů, skla / zrcadel, 

dlaždic (velké plochy) atp.

Návod na použití:

1. Před aplikací očistěte povrch přípravkem Soft Surface Cleaner nebo Surface Cleaner nebo ACRYSOL a 

nechte oschnout.

2. Aplikujte Rotabond Hi Tack v potřebném množství. 

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Rotabond Hi Tack RHT 12 x 290ml kartuše 85608

� Velmi rychlý nárůst počáteční pevnosti.  

� Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný na používání.

� Velmi viskózní tmel, který je bezprostředně po aplikaci přelakovatelný.

� Dokonale pružný – nesmršťuje se, nesráží se, nepraská, netvrdne, nestárne, nedělá provázky, neklesá.

� Vynikající UV-odolnost.

� Po vytvrzení odolává teplotám -40°C až +120°C.

� Aplikace na suchý i mokrý povrch, lepí a těsní i pod vodou.

� MS Polymer.



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROTABOND HI TACK

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.

Pokyny pro první pomoc:
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře.

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Tvrdost - Shore A: 60 DIN 53505

Pevnost v tahu 100%: 28,5kg / cm2 (DIN 53505)

Pevnost za syrova:        20kg/cm2

Pevnost ve střihu:          28,5 kg/cm2 (DIN 53283/ASTM D 1002)

Pružnost do přetržení:   350% +/-50% (ISO 37)

Vytvoření kůže: cca po 5 min. (20°C / 50% rel.vlhkost)

Doba proschnutí: 3-4mm / 24 hod. (20°C / 50% rel.vlhkost)

Změna objemu: < 3% DIN 52451 

Teplotní odolnost:         -40°C až +120°C

Aplikační teplota: +5°C až +35°C

E-modul (10%): 6,2 MPa (DIN 53504/ IS0 37)

Tlaková odolnost: 25 N/mm (DIN 53515/ ISO34)

Počáteční pevnost: 2000 Pa

Kód produktu: 85608 - RHT

Název: Rotabond Hi Tack 

Základní materiál:  MS polymer

Balení 12 x 1ks / kartuše / 290ml

Konzistence: jemná pasta, střední až vysoká

viskozita

Rizikové info: bez rizika

Prodejní jednotka: 1 ks

VOC: 0 g/L

Celní kód: 3214 90 90

MSDS: Ano

Druh vytvrzování: vzdušnou vlhkostí

Odolnost vůči vodě a UV záření:  velmi dobrá

Pevnost v tahu do přetržení: 4 MPa (DIN 53504/ISO 37)
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