
 
 
 

Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) 

 

Výrobek  je jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo. Vytváří vysoce lepivý plasticko-
elastický spoj. 

Vlastnosti  þ Bez rozpouštědel; 
þ Trvale elastický spoj; 
þ Vysoká lepivost a přilnavost k materiálům jako je Polyethylen a  
    Polypropylen; 

Použití  - Lepení parotěsných zábran střešních systémů; 
- Lepení fólií z PE, PP, DPC, hliníkových fólií apod.; 
- Lepení prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu; 
- použití do Den Braven 3D okenní systém pro lepení vnitřních a vnějších 
  pásek. více viz. Technologický postup osazování výplní otvorů 3D systémem  
  Den Braven 

Balení  Kartuše po 310 ml 
Barva  Světle modrá 

   
Technické údaje      

Základ  - vinylkopolymer 
Konzistence  - tixotropní pasta 

Hustota  g/ml 1,09   
Sušina  % 84  

Tepelná odolnost  °C –20 / +80 (po vytvrzení) 
Tepelná odolnost  °C –15 (při přepravě) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +50  
Otevřený čas  min ≈ 30 (při 23°C / 55 % rel. vlhk.) 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 
před mrazem a přímým slunečním zářením!) 
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Přibližná spotřeba z 310 ml  příklad 
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Přibližná spotřeba z 310 ml  m 6,5 (pro spáru 8 x 6 mm) 
     

Omezení  Mimo jiné není vhodné dlouhodobé nebo trvalé zatížení vodou 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 

Ošetření (příprava) podkladu  Podklady před aplikací není nutné penetrovat. 
Pokyny  Lepidlo nanášíme na podklad v tloušťce cca 8 mm. Nechat 10 min. působit – 

zvýšíme počáteční přilnavost. Lepený materiál lehce přitisknout. Nestlačovat!  
Pozn.: V případě, že se fólie okamžitě přitiskne, může fólie „klouzat“ pouze do 
doby, než lepidlo vyzraje. 

Čištění  Materiál: ihned terpentýn 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.08». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 04.11.2001 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


