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NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické 
vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. 
Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud 
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službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný 
souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten 
 

 

ADEFIX® P5 
310 ml, 1 kg, 5 kg 
Lepidlo 

 
 
 
 
 
 
 

Technické vlastnosti: 
 
 

Základní materiál: syntetická disperze 

Konzistence: pasta 
Polymerace: fyzická polymerace 
Zpracování po otevření: 10 - 15 minut. 
Doba schnutí cca: 24 hodin 
Hustota (DIN 53479): 1,81 g / ml 
Teplotní odolnost (po vytvrzení): -20 ° C až + 70 ° C 
 

 

Produkt: 
ADEFIX ® P5  je bílé akrylátové lepidlo, tmel. 
 
 
Charakteristika: 

 bez rozpouštědel 
 zachovává mírnou pružnost po uschnutí 
  vhodný pro použití na porézní podklady 
  lepidlo po nanesení lze brousit 
  může být přetřené barvou 
 jen pro vnitřní použití v interiéru 
 není mrazuvzdorné 

 
 
Aplikační oblast: 
Lepení a spárování extrudovaných a expandovaných polystyrenových 
dekoračních prvků (lišty, rozety, dekorační prvky). 
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ADEFIX® P5 
310 ml, 1 kg, 5 kg 
Lepidlo 
 

Balení: 
 310 ml cartridge, 1 kg kyblík, 5 kg 

kyblík 
 Barva lepidla: bílá 

 
 
Skladovatelnost: 
 
Lepidla můžou být skladovány po dobu 24 
měsíců v uzavřeném obalu na chladném, 
suchém místě při +5 ° C až +25 ° C. 

 
 
 
 
 
Podklady: 

 porézní materiály jako cihly, beton, omítky. 
 podklad musí být čistý, suchý, stabilní a bez prachu a mastnoty. Doporučujeme testování 

lepení na všech podkladech. 
 
 

Aplikace: 
 Naneste lepidlo na  povrch stěny nebo stropu aplikační pistolí (cartridge), nebo špachtlí. Poté 

umístěte dekorativní prvek  na stěnu nebo strop a přitlačte. 
 Otřete přebytečné lepidlo pomocí špachtle nebo vlhkou houbou.  
 Šířka spáry mezi jednotlivými profily cca. 2-3 mm. 
 Aplikační teplota při lepení: +5 ° C až +35 ° C 
 Očištění produktu (před vytvrzením): použijte vodu a vlhkou houbu. 

 
 
Bezpečnostní opatření: 
Dodržujte obvyklá opatření ochrany zdraví a bezpečnosti postupů. 
 
 
 

 
 


