
 

 

 

 

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické 

vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. 
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DECOFIT  310ml, 1,6kg, 4kg 
    LEPIDLO NA POLYSTYREN DO INTERIÉRU   

  

    

 

 

Lepidla DECOFIT jsou v následujících provedeních: 

Decofit kartuša 310 ml 

Decofit v kyblíku 1,6 kg 

Decofit v kyblíku 4 kg 

 

Charakteristika 

DECOFIT - Lepidlo na polystyren je jednosložkové lepidlo na bázi akrylátové disperze s plnivy. V 

průběhu vysychání bez zápachu, vyznačuje se rychlou primární (okamžitou) pevností. Použitelné 

v interiéru. 

 

Aplikace 

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo proužcích 

na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly s vnitřním napětím fixujte po 

dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky. 
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 Technické údaje 

 

Vzhled: Nestékavá pasta 

Měrná hmotnost: 1,75 g / ml 

Doba zpracování: 30 min. 

Vulkanizace: 2 mm / 24 hod. 

Pevnost MPa: 3,50 

Smrštění: Méně než 6% 

Aplikační teplota: -20 až +80°C 

Odolnost UV záření: Ano 

Teplota skladování: +5 až +30°C 

Doba skladování: 24 měsíců 

Mastný podklad: - 

Sklo, smalt: + 

Vlhký podklad: - 

Savý podklad: + 

Nesavý podklad: + 

Hliník, ocel: + 

Olovo, měď: - 

Polykarbonát + 

Ostatní plasty: + 

Dilatační spáry: - 

 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu. 
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Instalace: 

 

LEPENÍ LIŠT    TMELENÍ LIŠT    ÚPRAVA LIŠT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace lepidla na stropní desky, rozety, polyuretanové trámy. 
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