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SUPERCEMENT 
 

 

 

Použití 

 univerzální kontaktní lepidlo pro lepení 
savých i nesavých materiálů navzájem 
(pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy) 

 lepení podlahových lišt a hran schodů, 
plošné lepení pryže a měkčeného PVC 

 

Výhody 

 snadná roztíratelnost  vysoká pevnost a teplotní odolnost  
až 100 °C (krátkodobě 120 °C) 

 trvale pružný a vodě odolný spoj  snížený obsah aromátů 

 vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001 
 

Pracovní postup 
Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy naneste pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu 
lepidla. Lepidlo nechejte asi 5-10 minut zavadnout a poté lepené plochy spojte a zatižte. Vysoké 
pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech.  
 

Technické údaje  

 Sušina  19 – 25 % (ISO 1625) 

 Viskozita Brookfield vřeteno 5/30 otáček (ČSN EN ISO 2555) 

 Doba zavadnutí 5 – 10 minut 

 Otevřená doba cca 30 minut 

 Nanášené množství 200 – 400 ml/m2 

 Barva  mléčná až nažloutlá 

 Skladovatelnost 24 měsíců 

 

Upozornění 
Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.  
 

Čištění 
Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití 
umyjte acetonovým ředidlem. 
 

Skladování 
Doba použitelnosti je uvedena na obalu platná při skladování v původním uzavřeném balení a při 
teplotách +5 °C až +28 °C. Nesmí zmrznout.  
 
 
 

SUPERCEMENT je chloroprenové kontaktní lepidlo pro široké použití 



SUPERCEMENT 

 
 

 

Bezpečnost 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může vyvolat ospalost nebo závratě. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 

kouření.  

P260 Nevdechujte páry. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující 

dýchání. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P501 Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. 
 

Přepravní pokyny – ADR: UN 1133, obalová skupina II, omezené množství 1 l / 20 kg 
 

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce. 
 

Balení 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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