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CHPUAB/CHPUAW // CH80127/CH80128 // LEPIDLA A TMELY

PU UNIVERSAL ADHESIVE.
Víceúčelové 1K lepidlo na bázi polyuretanu.

CHARAKTERISTIKA:
PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE je vysoce kvalitní lepící a

těsnící hmota na bázi polyuretanu (polyuretanový prepolymer) pro širokou

škálu aplikací. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k různým materiálům,

minimálním smršťováním a excelentní odolností povětrnostním

vlivům a vlivům stárnutí. Po vytvrzení se dá brousit a lakovat běžnými

typy barev.  

APLIKACE:
PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE se používá v automobilovém 

i ve strojírenském průmyslu na lepení a montáž dílů, utěsňování škvír

a trhlin, ale i jako tlumící element vibračních sestav. Lepí kovy, ocel, 

sklo, běžné plasty, PVC, beton, dřevo a mnoho dalších materiálů. Využívá

se na rychlé opravy poškození různých nástavců, držáků, spojlerů,

obalů chladičů, nárazníků apod.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Povrch místa aplikace musí být čistý, suchý a odmaštěný. Odmastěte produktem CHEMISTRY SOFT

CLEANER. Odmašťovač nechejte odvětrat.

2. Pro dosažení maximální pevnosti spoje zdrsněte kontaktní plochy brusným papírem (P80 -180).

3. Plochy následně odmastěte, odmašťovač nechejte úplně odvětrat. 

4. Na vrchní části kartuše (vprostředku výstupku pro našroubování aplikační špičky) udělejte ostrým nástrojem

dostatečně velký otvor pro vytlačování tmelu, až potom našroubujte aplikační špičku.

5. Odstraňte spodní díl kartuše zatáhnutím za k tomu určený element a následně vložte kartuš do aplikační

pistole.

6. Aplikujte PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK/WHITE v dostatečném množství na zamýšlené místo/plochu.

Lepené díly smontujte nejpozději do 10-ti minut od aplikace lepidla.

POZNÁMKA: při lepení problematických materiálů doporučujeme před lepením aplikovat vhodný typ primeru.

SPECIFIKACE:
Konzistence: pasta ///// Barva: podle označení výrobku (bílá / černá)

Zápach: lehký, typický po surovinách ///// Báze: polyuretan 

Hustota: 1,16 g/cm3  ///// Prodloužení do přetrhnutí (EN ISO 527): 410% 

Tvrdost SHORE D (EN ISO 868): 40 

Zaschnutí na povrchu: cca 45 min (T= 23°C / 50% vlhkost vzduchu)

Aplikační teplota: +5°C až +35°C ///// Rychlost vytvrzování: 3 mm/ 24 h

Známa odolnost: PHM, UV, vzdušná vlhkost, běžné chemikálie a rozpouštědla

Teplotní odolnost po vytvrzení -40°C až +80°C (krátkodobě až +120°C).

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na suchém místě, při

teplotě +5°C až + 25°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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PU UNIVERSAL ADHESIVE BLACK CHPUAB 310 ml CH80127 3506 9100

PU UNIVERSAL ADHESIVE WHITE CHPUAW 310 ml CH80128 3506 9100


