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                          TECHNICKÝ LIST 

 

          Perdix – 397 PU lepidlo na cihly  

 
 

 

 

Charakteristika výrobku Perdix – 387 PU lepidlo na cihly je lepicí, montážní a 

těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a 

vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné 

vlhkosti. Je určený k lepení obvodového zdiva a 

vnitřních příček.   

 

 

Vlastnosti Extrémně silná lepivost, dlouhá životnost, má výborné 

tepelně-izolační vlastnost. 

 

 

 

Oblast použití Zdění obvodových stěn i příček; lepení broušených 

cihelných a betonových tvarovek a pórobetonových 

tvárnic. PU pěna je nepřilnavá k povrchům: PE, PP, 

teflonu a silikonu. 

 

 

 

Technické údaje Barva   světle krémová 

Konzistence  napěnující tekutina 

             Aplikační teplota  +5°C až +35°C 

             Doba vytvrzení  12 hodin 

             Vydatnost  40-45 litrů 

 

      

Pracovní postup Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných 

nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, 

avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem. Obsah láhve 

intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. 

http://www.distrimo.cz/
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Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní 

poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné  

pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. 

Naneste paralelně 2 pruhy pěny o průměru cca 3cm ve 

vzdálenosti 5cm od okrajů stěny. Při tloušťce stěny do 

115 mm se nanáší pouze 1 pruh pěny uprostřed 

tloušťky. Zdící prvky ukládejte na čerstvě nanesenou 

(nezavadlou) pěnu. Po uložení je již nezvedejte ani 

neposouvejte. V opačném případě je nutné nanést 

nové pruhy pěny. Povrch je třeba chránit před 

dlouhodobým působením UV záření.  

 

 

 

Čištění Čerstvou pěnu lze odstranit Perdix – 235 

Odstraňovačem PU pěn a silikonu, vytvrzenou pěnu 

pouze mechanicky. 

 

 

Likvidace Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný 

odpad. Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňte 

jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně 

nebezpečných odpadů. 

 

 

 

Skladování Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru v suchu při 

teplotě +5°C až +25°C na dobře větratelném místě. 

Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data 

výroby. 

http://www.distrimo.cz/

