
OT015

Fasádní lepidlo

Použití
Lepidlo na fólie je speciálně určené pro
kontaktní lepení fólií illbruck ME220
a ME210 navzájem a k podkladům jako
jsou hliník, ocel, pozinkovaný plech,
dřevo, tvrdé PVC či jiné neporézní ma-
teriály. Vytvořený spoj výtečně odolává,
stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

Hlavní přednosti
• Excelentní odolnost vůči stárnutí
• velmi snadná, rychlá a přesná apli-
kace

• excelentní pevnost spoje
• výborná odolnost vůči stárnutí
• dobrá odolnost vůči teplotním změ-
nám a vodě

Materiál
Polymer na bázi syntetického kaučuku.

Provedení
600 ml - salám

Technické informace

Vlastnosti Klasifikace
Báze syntetický kaučuk
Systém fyzikální schnutí
Objemová
hmotnost (při
20°C)

cca 1,1 g/cm3

Vytvoření povr-
chové slupky

10 minut

Rychlost vytvr-
zování*

2-4mm/24 hod.
(při 20 °C, 60 %
RH)

Spotřeba 7,6 m při hou-
sence o průměru
cca. 10 mm

Vlastnosti Klasifikace
Tvrdost - Shore
A

cca 30

E-Modul (100%) 0,5 N/mm2
Elastické zota-
vení

90 %

Aplikační tep-
lota

+ 5°C až + 30°C

Skladovací
tepltoa

+ 5°C až + 30°C

Teplotní odol-
nost

-20°C až + 80°C

Doba sklado-
vání

12 měsíců

Příprava podkladu
1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu

a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilna-
vost. Pro odmaštění fólie a podkladu lze použít produkt
čistič AA404 (R40)..

Zpracování
1. Lepidlo je určeno k nanášení v housenkách o průměru

cca 10 mm na jednu z připravených ploch (viz. Obr.). Pro
správné usazení, následně přiložené fólie, použijte illbruck
přítlačný váleček. Finální šířka lepeného spoje po přitla-
čení ploch by měla být 2-3 cm. V případě širších a delších,
těžších pásů fólií je třeba dočasné fixace např. lepicí pás-
kou do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí lepidla,
případně zvětšit šíři lepeného spoje.

2. Fixace fasádních fólií k asfaltové lepence nebo PVC fólii
musí být provedena přes vložený kovový pás. Tímto bude
zajištěna dobrá pevnost spoje a minimalizuje se riziko
nekompatibility OT015 lepidla na těchto podkladech.

Potřebné pomůcky
Pro aplikaci materiálu je k zapotřebí vytlačovací pistole, řezák
popř. stěrky.

Upozornění
Díky obsaženým chemikáliím není lepidlo vhodné pro apli-
kace na polystyren. Při práci nekuřte. Používejte pouze
v dobře odvětraných prostorech.



Technický servis
V případě potřeby dalších informací nás kontak-
tujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-
hrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktu-
álnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace ne-
máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illburck.com
www.tremco-illbruck.cz
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