
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 48507262, 42507275, 42507261 

Velikost balení: blistr 80 g, 135 g, kartuše 315 g 
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Popis výrobku 

Montack Lepí vše Neviditelně je montážní lepidlo 

vyznačující se vysokou vyplňovací schopností, speciálně 

vyvinuté na spoje vyžadující okamžité zatížení a čistou 

povrchovou úpravu. 

Lepidlo nestéká a lze je používat ve vnitřním i venkovním 

prostředí. 

Základ přípravku tvoří hybridní polymer neobsahující 

rozpouštědla. Přípravek je vhodný na všechny povrchy, 

porézní i neporézní, a dokonce i na choulostivé a vlhké 

povrchy. 

Je obzvláště vhodný na transparentní materiály. 

 

Technické vlastnosti 

Vzhled  Transparentní viskózní tmel  

Tvrdost Shore A  35 - 40 

Viskozita tixotropní 

Prodloužení při 
přetržení (DIN 53504) 

200 % 

Smyková pevnost 
(bukové dřevo, 48 h) 

22 kg/cm2 

Aplikační teplota + 5 až + 30 °C 

Teplotní odolnost  - 15 až + 80 °C 

Tvorba povlaku  5 - 7 min 

Doba dosažení max. 
odolnosti 

24 h 

 

Použití 

• Upevňování panelů, desek, fólií apod. 

• Upevňování tvarovek, lišt, soklů, příček, dveřních 
a okenních rámů, profilů, zrcadel, dlaždic, krabic 
nebo rozvaděčů, značek, věšáků, misek na mýdlo, 
držadel, příslušenství apod. 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Povrchy určené k lepení musí být čisté (zbavené prachu 

nebo mastnoty), suché a bez volných částí. 

 

Aplikace: 

Odřízněte konec uzávěru tuby nebo kartuše, našroubujte 

špičku a seřízněte ji pod potřebným úhlem. 

Nanášejte bodově nebo v krátkých linkách na jednu nebo 

obě plochy a pevným tisknutím upevněte na místo, kam 

patří. Dávkování výrobku se liší v závislosti na lepených 

materiálech. 

Aby se výrobek po lepených plochách rovnoměrně 

rozetřel, doporučuje se provádět malé krouživé pohyby 

v kombinaci s tlakem, který brání vzniku povlaku na 

lepidle. Tlak je třeba udržovat zhruba 30 sekund. 

V případě těžkých předmětů je třeba spoj do doby, než 

lepidlo dosáhne potřebné pevnosti, na místě přichytit, 

například lepicí páskou apod. Maximální pevnosti se 

dosáhne 24 hodin po aplikaci. 

Tloušťka naneseného přípravku mezi spojovanými 

plochami by neměla být větší než 1 – 2 mm, jinak by se 

mohla výrazně snížit přilnavost a konečná pevnost. 

 

Dávkování 

Funkčnost a dávkování přípravku závisí výrazně na 

pórovitosti lepených podkladů a typu práce, která se bude 

provádět, takže u tohoto typu výrobků nelze udat ani 

přibližnou hodnotu. 

 

Rozpouštění a čištění 

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným 

v univerzálním rozpouštědle. Po zaschnutí se dá lepidlo 

odstranit již pouze mechanicky. 

 

Skladování 

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a 

chladnu při teplotě v rozmezí 10 – 25 °C. Za těchto 

podmínek lze výrobek skladovat po dobu nejméně 18 

měsíců 

 

MONTACK LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ 
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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. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


