
Popis výrobku 

Profi-lepidlo na cihly  - Pěna W – FIX 

 
Použití 
Profi-lepidlo se používá k lepení cihel, cihlových konstrukcí, podobně jako např. nanášecí 
válce apod. k plnění a utěsnění dutých prostor, spár atd., lepení izolačních materiálů, zdiva, 
dřeva, plechu a různých plastových materiálů.  
 
Příprava 

• Pórovité, nasákavé podklady jako např. vápenopísková cihla, sádrové stěny a 
pórobeton jsou vhodně předupravené pro základní nátěr 

• Podklad musí být schopný nést zátěž, očištěný od nečistot, úlomků, olejů, mastnot. 

• Podklad dobře zvlhčit. 

• Nádobu před každým použitím dobře protřepat. 

Montážní pistoli dle znázorňujících obrázků na dóze našroubovat a lepidlo zpracovávat.  
 
Výměna obalu  

• Dózu nikdy násilím nesundávat z adaptéru pistole! 

• Montážní pistole je díky uzavřenému systému samočistící, tzn. použitou pistoli nikdy 
neskladovat bez našroubované dózy s lepidlem, jinak je samočistící systém narušen.  

• Odstranění dózy je možné pouze v případě výměny dóz. 

• Prázdnou dózu vždy ihned plnou dózou nahradit.  
 
Vlastnosti materiálu 

• Výborně drží na cihlách, betonu, omítce, zdivu, dřevu, hliníku, oceli, styroporu, PU – 
tvrdých pěnách a mnoha různých plastových materiálech. Nedrží na polyetylenu, 
silikonovém kaučuku a teflonu. 

• Díky své struktuře má dobré izolační vlastnosti. 

• Není odolný UV-záření, proto při použití nevystavovat delší dobu slunečním 
paprskům.  

• Po vytvrdnutí je stálý proti vodě, oleji, benzínu, louhu a různým rozpouštědlům, a není 
zdraví škodlivý.  

• Odkryté podklady nesmí být znečištěny.  Nečistoty způsobené čerstvým lepidlem 
mohou být odstraněny PU-čističem.  

• Ztvrdlé lepidlo je možno pouze mechanicky odstranit.  

Hořlavina třídy B2 podle DIN 4102 
 
Upozornění 
Po ztvrdnutí není zdraví škodlivé.  Dózy v žádném případě neuchovávat či přepravovat 
 uvnitř motorového vozidla.  Prosím dbejte nejnovějších výrobních informací a zkontrolujte, 
zda vlastnosti materiálu odpovídají žádaným požadavkům! 
 
Technické údaje 
 Všechny údaje jsou uvedeny při teplotě 23°C a 55% relativní vlhkosti vzduchu. 

Barva:  světle žlutá 
Obsah dózy:  750 ml 
Využití: cca. 50l 
Teploty:  ideální teplota pro použití obsahu dózy cca. + 20°C.  
 Minimální teplota / dózy / okolí: + 5°C / - 10°C  
Teplota tuhnutí: – 40°C do + 80°C  
Doba lepení:  cca. 8 min    
Řezatelnost:  cca. 17 min 
Chování při hoření: podle DIN 4102 B2 – normálně hořlavý 
Skladování:  v chladu 9 měsíců, nastojato 

 



Xn – zdraví škodlivé     
F+ - Vysoce zápalný 
 
Obsah diphenylmethan         -4,4´-diisocyanat 
 
Dbát pokynů výrobce. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
R 36 / 37 / 38 Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.  
R 42 / 43 Možná citlivost při dýchání a kožním kontaktu.  
 
Bezpečnostní rady:  
S 2  Nepatří dětem do ruky.  
S 23 Nevdechovat aerosol.  
S 25 Vyvarovat se kontaktu s očima.  
S 26 Při kontaktu s očima důkladně vypláchnout vodou a konzultovat 

s lékařem.            
S 28  Při kontaktu s pokožkou ihned opláchnout velkým množstvím vody 

s mýdlem.                   
S 45 Při úrazu či nevolnosti ihned navštívit lékaře (pokud možno ukázat tuto 

etiketu) . 
S 37 Používat vhodné ochranné rukavice.  
S 39 Nosit ochranné brýle.  

Nádoba je pod stálým tlakem.  Chránit před slunečním zářením a teplotám nad 50°C. Ani po 
vypotřebení násilně neotvírat nebo spalovat.  Nestříkat proti ohni či nanášet na rozžhavené 
předměty.  Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů ohně – nekouřit.  Při nedostatku 
přístupu vzduchu možnost exploze.      
    

 

 


