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CCC-3001 supercement 40 ml 
 
 

Charakteristika 

Kontaktní, univerzální, praktické lepidlo s vysokou pevností 
lepeného spoje na bázi chloroprenového kaučuku. 
 
 
Oblast použití 

Lepení savých i nesavých podkladů z pryže, kůže, PVC, 
koženky, dřeva nebo kovů. Vhodný pro lepení podlahových 
lišt a hran schodů, pro lepení pryže a měkčeného PVC. 
Snížený obsah těkavých látek (neobsahuje toluen ani 
cyklohexan) zlepšuje hygienu práce a snižuje emise 
škodlivin do ovzduší. Lepený spoj odolává působení 
vlhkosti, není ale určený pro trvalý styk s vodou. 
 

Fyzikální vlastnosti 

Složení chloroprenový kaučuk 

Barva mléčná až nažloutlá 

Viskozita (Brookfield vř. 5/30 ot.) 1 400 – 2 200 mPa.s 

Sušina 27 – 34 % 

Doba zavadnutí pro kontaktní lepení 5 - 20 minut 

Otevřená doba při 20 °C asi 50 minut 

Teplotní odolnost až 100 °C  
(krátkodobě 20 °C) 

Spotřeba/nanášené množství 200 – 400 ml / m2 

Doba použitelnosti (při 5 °C - 28 °C) 1 rok 

 

Návod k použití  

Na čisté, odmaštěné a suché spojované plochy naneseme 
tenkou vrstvu a necháme 5 – 20 minut zavadnout. Poté 
lepené plochy spojíme a zatížíme. Vysoké pevnosti 
dosáhne spoj po 24 hodinách a konečné pevnosti asi po 7 
dnech. Pro čištění pracovních pomůcek lze použít 
acetonové ředidlo.  

 

Skladování 

Uchovávejte v původním balení při pokojové teplotě. 
Lepidlo NESMÍ ZMRZNOUT! 

 

 

Bezpečnost  

Informace o nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. Používejte ochranné 
rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým 
množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontraktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokus je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte 
obsah/obal jako nebezpečný odpad ve sběrně 
nebezpečného odpadu.   
 

Označení  

 

 

Hořlavá kapalina I. třídy. 

Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1133, obal. skupina II 

 

Zneškodn ění zbytk ů a obalů  

Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. 
Nepoužitelný výrobek nebo znečištěný obal odevzdat ve 
sběrně nebezpečného odpadu. 

 

Poznámka 

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. 

Technický list 


