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HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ 
  

Hřebíky a šrouby v tubě je jednosložkové univerzální lepidlo na bázi styren-
butadienového kaučuku. Tvoří trvale pevné a pružné spoje odpařením neagresivních 
rozpouštědel. 

 
 

Charakteristika: 
″ snadná aplikace 
″ pro interiéry i exteriéry 
″ vysoká a rychlá přilnavost k různým kombinovaným materiálům (savý/nesavý) 
″ odolává prachu a vlhku 

″ vysoká přilnavost na sádrokarton, zdivo, beton, dřevo apod. 

″ po vytvrzení přetíratelné 
 

Příklady použití: 
� nahrazuje hřebíky a šrouby 
� lepení dřevěných prahů, schodnic, obložek dveřních zárubní 
� lepení lišt plovoucích podlah, desek a profilových materiálů 

 
 

Technická data: 
Báze:    styren-butadienový kaučuk     

   Konzistence:    tixotropní pasta    
Měrná hmotnost:   1050 kg/m3 (při 20°C)  
Obsah sušiny:   68 % 
Tepelná odolnost spoje:  -15 °C až +60 °C 
Tepelná odolnost transportní: -15 °C 
Aplikační teplota:   +5 °C až +40 °C 
Čas odvětrávání:   10 min.  
Otevřená doba:   cca 10-15 min. 

(při 23 °C, 55 % rel. vlhkosti) 
Rychlost vytvrzení:   24 - 72 hodin (závisí na teplotě,  
     savosti podkladu a vrstvě lepidla) 
Pevnost v tahu:   0,70 kg/cm2 (při 20 °C/4 hodiny) 
     15,0 kg/cm2 (při 20 °C/168 hod.) 
Spotřeba:    350 – 550 g/m2 

Barva:     béžová 
 

Podklad: Musí být čistý, pevný, zbavený prachu a tuku. 

Pracovní postup: Lepidlo nanášíme v pruzích rovnoměrně na jednu z lepených ploch. Při 

lepení polystyrenu necháme nenesenou vrstvu asi 56 – 10 minut 
odvětrat. Potom lepené díly přitiskneme k sobě.    

Upozornění:  Není vhodný do míst trvale vystavených vodě. Nepoužívat na podklady  

   z polyetylénu, polypropylénu, teflonu nebo živice. 

Čištění:  Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem. 
   Lepidlo rozpouští – tetrachloretylen (perchloretylen) 
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HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ 
 
Bezpečnost: Výrobek je vysoce hořlavý, dráždí kůži a je toxický pro vodní 

organizmy. Můře vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah 
zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Nevylévejte do 
kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení výrobku.   

   Pro profesionální uživatele je bezpečnostní list výrobku č. 0612 na  
   vyžádání u prodejce. 
                                  Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní  
   nebo nebezpečné odpady. 

Balení: Kartuše 310 ml 

Skladovatelnost: V původním uzavřeném obalu při teplotách +5 °C až +25 °C 12 měsíců  

   od vyznačeného data výroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 


