
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 42501018 

Velikost balení: blistr 70 ml 
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Popis výrobku 

CEYS SPECIAL PVC je speciálně vyvinuté lepidlo na 
trubky a armatury z PVC-U, PVC-C a ABS. Jedná se o 
obzvláště rychle tvrdnoucí lepidlo, které se výborně hodí 
mj. na tuhé i ohebné spoje tlakových vodovodních, 
plynových i vzduchových potrubí z termoplastů. 
 

Technické vlastnosti 

 

Složení 
Neobsahuje THF 

Neobsahuje 
cyklohexanon 

  

Obsah sušiny 22,8 ± 1,0 (%)  

Hustota 0,89 (kg/cm3)  

Viskozita Brookfield, Sp. 
5, 20 ot/min, 23 °C 

3000 - 12000 (cP)  

Doba otevření 1 (min.)  

Doba zpracování - (s)  

Aplikační teplota 5 - 30 (°C)  

Teplotní odolnost 76 (°C)  

Tlaková odolnost po 1 h 16 (bar)  

Vzhled Neprůhledná 
viskózní kapalina 

  

Barva Našedlá   

Normy Vyhovuje normě EN 
14814:2007. 

 

 

Použití 

Lepení tuhých i ohebných trubek a armatur: 
- Armatury bazénů 
- Montáž tlakových potrubí 
- Montáž potrubí v domech i v průmyslu, zavlažovací 

soustavy, drenážní soustavy 
- Sanitární zařízení, kuchyně, stoupačky apod. 
 
Materiály 
 
Speciálně vyvinutý přípravek k lepení trubek z PVC-U, 
PVC-C a ABS. 
 

Návod k použití 

Bezpečnostní opatření: 

- Lepení musí být hotové nanejvýš do jedné minuty od 
nanesení lepidla. 

- Po dobu 10 minut nesmí na hotový spoj působit 
žádná síla. 

- Obsahuje rozpouštědla. Během nanášení a schnutí 
je nutné zajistit dobré větrání. 

Potřebujete-li cokoliv objasnit, spojte se laskavě s naším 
technickým servisem. 

 
Příprava povrchu: 

- Lepené plochy očistěte.  
- Podle situace si vyznačte hloubku, do které budete 

trubku do armatury vsazovat, tak abyste lepidlo 
naneslo pouze na místo, které se má slepit. 

 
Aplikace: 

- Než sejmete uzávěr, plechovku důkladně 20krát 
protřepejte, aby tak přípravek nabyl své 
charakteristické tekutosti. 

- Naneste rovnoměrnou vrstvičku lepidla na armaturu 
a potom silnější vrstvu na konec trubky. 

- Lepené díly spojte; přitom dbejte, abyste spojem 
nekroutili. 

- Přebytečné množství lepidla odstraňte tkaninou 
nebo kusem papíru. 

 

Rozpouštění a čištění 

Čerstvé lepidlo lze odstranit papírovým ubrouskem nebo 

pomocí rozpouštědla (alkoholu, acetonu atd.). Po 

zaschnutí je možno lepidlo odstranit už pouze 

mechanicky. 

 

SPECIAL PVC na potrubí z PVC 
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Datum vytvoření: 

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. 

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

Skladování 

Doba použitelnosti: 12 měsíců Těsně uzavřenou nádobu 

uchovávejte v suchu mimo dosah tepelných zdrojů. 

Chraňte před vlhkostí a mrazem. Po použití nádobu opět 

původním uzávěrem zavřete a uložte. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


