
1. Popis produktu:

2. Technická data:

Aplikace lepidla:

Čas odvětrání:

Otevřená doba:

Teplota při aplikaci:

Vydatnost: 

Balení:

3. Oblast použití:

4. Aplikace:

5. Skladování:

Plechovky musí být skladovány a přepravovány ve svislé poloze a zajištěny proti pádu.

6. Čištění:

7. Bezpečnostní rada:

8. Důležitá poznámka:

Noste ochranné rukavice odolné proti rozpouštědlům a ochranné brýle. Aplikujte pouze v dobře větraných
prostorech. Lepidlo je snadno hořlavé, proto nekuřte a vyvarujte se zdrojům vznícení. 
Značení dle nařízení o nebezpečných látkách: viz bezpečnostní list.

Náš dodavatel zaručuje stálou vysokou kvalitu svých výrobků. Všechny informace jsou založeny na
testech a dlouholeté zkušenosti. Rozmanitost použitých materiálů a různé aplikační 
podmínky, které nemůžeme ovlivnit, vylučují v těchto případech právní zodpovědnost. Proto 
doporučujeme před konkrétní aplikací odpovídající vlastní testování. 
Neváhejte nás prosím dále kdykoli kontaktovat ohledně technické pomoci. 

POLYFIN®  kontaktní lepidlo W

POLYFIN kontaktní lepidlo W je lepidlo na bázi rozpouštědel a syntetického kaučuku,
připravené k okamžitému použití.

na oba povrchy štětcem, válečkem z jehněčí kůže nebo zubovou špachtlí.

přibližně 30 minut (v závislosti na čase odvětrání)

ideálně + 15 °C až + 25 °C, ne pod + 5 °C
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přibližně  5 – 20  minut;  doba odvětrání závisí na aplikovaném množství, 
na nasákavosti podkladu a okolních podmínkách.

přibližně 300 g/m² na každý povrch (= celkem 600 g/m²)

9 kg plechovka

Kontaktní lepení hydroizolačních fólií Polyfin® / O.C.-Plan® k podkladu, např. na beton, 
zdivo, prvky kopulových světlíků, vhodný kov, atd. 

POLYFIN kontaktní lepidlo W musí být před použitím řádně promícháno a poté naneseno na oba povrchy.
Vyvarujte se nahromadění lepidla. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnosty a látek, které by mohly
mít vliv na přilnavost. Po nanesení lepidla je doba odvětrání cca 5 - 20 minut, až do chvíle kdy je lepidlo na
dotyk lepkavé, ale již není vlhké. 
Opravy po přilepení nejsou možné.

V uzavřených původních nádobách v teplotě mezi +5°C a +25°C po dobu přibližně 12 měsíců.

Ihned po použití očistěte aplikační nástroje technickým benzínem. Te
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