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     TECHNICKÝ LIST 

Perdix – 110 PUR lepidlo Express 

 

 

Charakteristika 

výrobku 

 

Perdix – 110 PUR lepidlo Express je jednosložkové lepidlo na bázi 

polyuretanu, které vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a neobsahuje žádná 

rozpouštědla. Při pokojové teplotě a potřebné vlhkosti vzduchu bude 

manipulační pevnosti ve spoji dosaženo přibližně za 10 až 15 minut. Pro 

rychlejší vytvrzení je možné použít vyhřívaný lis. Maximální teplota nesmí 

překročit 70°C. 

  

Vlastnosti                     

 

 

Použití 

 

 

 

 

 

Neobsahuje rozpouštědla, je jednosložkové, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, 

krátká otevřená doba. 

 

Je vhodný především pro všeobecné konstrukční lepení, výrobu 

sendvičových prvků na bázi porézních materiálů obsahujících vlhkost (např. 

dřevo). Tyto materiály mohou být lepeny k sobě navzájem nebo k dalším 

materiálům jako jsou kovy, lamináty, plasty, tvrdé pěnové desky na bázi 

polystyrenu, polyuretanů a jiných. Není vhodné k výrobě konstrukčních  

zátěžových prvků pro stavební účely. 

  

Technické údaje: Barva                                                 hnědá 

Báze                                                  polyuretan              

Teplotní odolnost                             -40°C až +80°C 

Otevřený čas                                 7-9  min při 23 °C a 50% relativní vlhkosti 

Spotřeba                                           100 až 200 g/m2 

Aplikační teplota                             +10°C až +35°C 

Viskozita, 20°C                                5 500 – 10 500 mPa.s 

Doba fixace, 23°C                           10 až 15 min 

Dosažení konečné pevnosti. 23°C   1 den                    

  

Pracovní postup Lepené povrchy by měly být čisté, suché, zbavené olejů, tuků a dalších 

nečistot. Perdix – 110 PUR lepidlo Express se nanáší vhodnou špachtlí, 

může se rovněž stříkat nebo nanášet válečkem. Při lepení podkladů s 

nedostatečnou vlhkostí je potřeba požadované množství vlhkosti dodat do 

spoje jiným způsobem. Ověřená metoda je kombinace nástřiku lepidla 

společně s nástřikem vody ve formě jemné mlhy. Voda nesmí být stříkána 

přímo na holý kovový povrch, ale na druhý povrch, ideálně na již nanesené 
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lepidlo. Lepený povrch je třeba spojit neprodleně po nanesení lepidla a 

zajistit dostatečný přítlak během vytvrzování, nejlépe pod lisem. Nádobu se 

zbylým lepidlem je nutné dokonale uzavřít a chránit před pronikáním 

vlhkosti ihned po té, co odeberete potřebné množství lepidla. Doporučujeme 

obsah již jednou otevřené nádoby s lepidlem spotřebovat co nejdříve. 

 

Čištění Nevytvrzený materiál odstraňte z nanášecího zařízení pomocí čističe, 

vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. 

 

Likvidace Postupujte podle předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a 

znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k 

odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), 

která má oprávnění k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s 

komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k 

recyklaci. Kód odpadu: 160305. 

 

 

Skladování 

 

 

 

 

Skladujte na suchém, chladném místě v těsně uzavřených originálních 

obalech při teplotě +15 °C až +35 °C. Trvanlivost je 12 měsíců od data 

výroby uvedeném na obale. 

Perdix – 110 PUR lepidlo Express je citlivý na mráz. 
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