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Polyuretanové lepidlo D4 profi 
  

Jednosložkové, reaktivní, polyuretanové lepidlo vytvrzující působením vlhkosti. 
 

Charakteristika: 
″ připraveno k okamžitému použití 
″ do interiéru i exteriéru (ČSN EN 204 odolnost D4) 

″ neobsahuje rozpouštědla ani plniva 
″ vysoká teplená odolnost, vysoká pevnost 
″ vysoká přilnavost k většině podkladů (dřevo, dýha, sádrokarton, kovy, cihla, beton, 

izolační materiály, plech, omítka, melaminové povrchy) lepených stejný ke stejnému  
nebo navzájem 

 
Příklady použití: 
� lepení dřeva v kategorii D4 (ČSN EN 204); lepený spoj odolává stálému zatížení pod vodou  
� lepení obtížně lepitelných truhlářských dílů, lakovaných ploch PU nebo polyesterovými 

laky 
� lepení dřeva, dřevotřísky, překližky, schodišť, zábradlí, nábytku 
� výroba eurohranolů, dřevěných rámů, lepení oken a dveří včetně obloukových zárubní 
� lepení plovoucích laminátových a dřevěných podlah 
� lepení různých podkladů, kde alespoň jedna strana obsahuje přirozenou vlhkost 
 
Technická data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklad: Musí být suchý, čistý bez prachu, mastnoty a volných částic. 
 
Pracovní postup: Polyuretanové lepidlo D4 profi se nanáší na jednu z lepených ploch 

v pruzích a v množství, aby po slisování nevytékalo z lepené spáry. 
Lepidlo vytvrzuje reakcí s vlhkostí za uvolňování oxidu uhličitého, 
který může lepený film napěňovat. Při důkladném slisování k napěnění 
nedochází. V případě velmi suchého prostředí je potřebné vlhkost 
vzduchu zvýšit (zkrátí se tím lisovací čas).   

 
Čištění:  Použité nářadí nutno neprodleně, dokud je lepidlo nevytvrzené, umýt  

čistícím přípravkem na polyuretanová lepidla, po vytvrdnutí lze 
odstranit pouze mechanicky, např. smirkovým papírem. 

Upozornění: Lepidlo se znehodnocuje stykem s vodou a vlhkostí – skladujte  
na suchém místě! 

Báze: polyisokyanátový polymer 
Konzistence: medovitá kapalina  
Viskozita: 4.000-6.000 mPas 

 
(ISO 2555-Brookfield,  
20 ot./min.; 20 °C) 

Pracovní teplota: +18 ÷  +22 °C (optimální) 
Ředění: neředí se, určeno k přímému použití 
Spotřeba: 100 ÷ 200 g/m2  
Otevřená doba: 20 minut (20 °C, 50 % rel. vlh.) 
Teplotní odolnost: -30 ÷  +120 °C   
Záruční doba: 24 měsíců (za dodržení podmínek 

skladování) 
Skladovatelnost: +15 °C ÷ +25 °C (v původních baleních, 

a suchém prostředí) 
Barva: hnědá  
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Polyuretanové lepidlo D4 profi 
 

Optimální pracovní podmínky 
Teplota okolí, lepidla a lepeného 
podkladu 

18 – 22 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 65 - 75 % 
Vlhkost dřeva 8 – 12 % 
Lisovací tlak ≥ 50 kPa 
Lisovací čas ≥ 60 min. 

 
Bezpečnost: Zdraví škodlivý. Obsahuje izokyanáty.  
 Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při 
vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného 
poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 

 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně  
od potravin, nápojů a krmiv. Nevdechujte výpary. Zamezte styku 
s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého  
na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu.  

 Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se 
měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem včetně dermálního kontaktu. 
V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek 
neměl být používán bez ochranné masky. 

 

 Není zbožím nebezpečným pro přepravu. 
 

První pomoc: Při vniknutí do oka vypláchnout proudem čisté vody. Při náhodném 
požití vypít asi půl litru studené vody, nevyvolávat zvracení a přivolat 
lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky odstranit znečištěný oděv, 
pokožku umýt vlažnou vodou a mýdlem, suchou pak ošetřit 
reparačním krémem. 

 
Ekologie: Prázdné obaly a zbytky přípravku odevzdejte do nebezpečného 

odpadu. Dodavatel je členem sdružení EKO-KOM, zneškodnění obalů 
recyklací je uhrazeno. 

Balení: 
obj. číslo obsah kusů na 

paletě 
poznámka 

 500 g 1/12 PE láhev s 
aplikátorem Větší balení dohodou na objednávku 

   
Bezpečnostní list výrobku č. 0614 k dispozici u prodejce.  Před použitím se seznamte 
s obsahem bezpečnostního listu výrobku! 
   
Dodavatel je držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2008. 
 
 

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. 


