
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. 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
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Velikost balení: kartuše 300ml, tuba 100ml 
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Popis výrobku 

Montack Lepí Vše Profesionálně je montážní lepidlo na 

bázi disperze v organických rozpouštědlech 

modifikovaného polychloroprenového kaučuku s plnivy. 

Technické vlastnosti 

- Vzhled: krémově zbarvená tixotropní pasta s 
charakteristickým zápachem 

- Hustota (kg/l): přibližně 1,18 
- Suchý odpad (%): 57 - 58 
- Počáteční odpor: méně než 1 mm 
- Pevnost v tahu (24 hodin): přibližně 75 kg/cm2 

Použití 

Připevnění dřevěných desek, sádrových panelů a vlysů, 

PVC, podlahových lišt z cihel nebo přírodního kamene, 

soklových lišt, dlaždic atd., jakož i jakéhokoli druhy oprav 

nebo montáže truhlářských výrobků, kde je zapotřebí 

lepidlo s vysokou plnicím schopností za předpokladu, že 

alespoň jeden z podkladů je propustný pro výpary 

rozpouštědel. 

Odolává vlhkosti a teplotám od -20 °C do +110 °C. 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Povrchy určené k lepení musí být čisté (zbavené prachu 

nebo mastnoty), suché a bez volných částí. 

Aplikace: 

Odřízněte konec těsnění aplikátoru, našroubujte špičku a 

odřízněte ji pod potřebným úhlem. 

Aplikujte v bodech na jeden z povrchů a umístěte do 

požadované polohy, poté lehce stlačte (tím se dosáhne 

rovnoměrného rozložení výrobku). 

Po stlačení oddělte oba povrchy od sebe a vyčkejte 

přibližně 5 až 10 minut, a poté umístěte jednotlivé díly do 

konečné polohy. Poté díly zafixujte v dané poloze. 

Pro malé díly, nebo pokud není vyžadován vysoký výkon 

z hlediska počáteční přídržnosti, můžete lepidlo aplikovat 

formou bodů na jedné straně a díl potom umístit do jeho 

konečné polohy. 

Rozpouštění a čištění 

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným 

v univerzálním rozpouštědle. 

Po zaschnutí může být odstraněn jedině mechanickými 

způsoby. 

Skladování 

Tento výrobek je hořlavý. Tento výrobek zůstane 

použitelný po dobu nejméně 12 měsíců, budete-li jej 

skladovat v původním uzavřeném obalu a za dodržení 

příslušných omezení vztahujících se na skladování 

hořlavých výrobků. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Je škodlivý při vdechnutí. Hořlavý. 

Nebezpečný pro vodní prostředí. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

MONTACK LEPÍ VŠE PROFESIONÁLNĚ 
 


