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Trvale pružné lepidlo KD

přehled

Montážní lepidlo - tekuté hřebíky MK 

popis

▪ Jednosložkové disperzní lepidlo na bázi vody.
▪ K chemickému vytvrzení dochází prostřednictvím odpaření vody.
▪ Doporučujeme po první hodinu tvrdnutí lepidla oba díly silně 

přitisknout k sobě. Dosáhnete tak mnohem vyšší pevnosti spoje.

Výhody/přínosy
▪ Univerzální použití na nasákavých podkladech v interiérech.
▪ Vyrovnává všechny nerovnosti a tedy odpadá potřeba přípravy 

přilnavého povrchu předem.
▪ Vysoká přilnavost znamená spolehlivé upevnění.
▪ Odolné proti chemikáliím a stárnutí.

▪ Nestéká.
▪ Neobsahuje syntetická rozpouštědla, šetrné k životnímu prostředí.

příklady použití
▪ Lepení soklových lišt vyrobených ze dřeva, korku  

nebo umělé hmoty na beton, omítku, sádrokarton  
nebo dřevotřísku

▪ Lepení dekorativních desek z tvrdého PVC nebo pěnový 
polystyren na stěny a stropy

▪ Lepení dřevěných spodních struktur a upevňování 
stěnových panelů

▪ Lepení okenních parapetů vyrobených z kamene  
nebo umělé hmoty na beton a zdivo

Mk

kd

přehled

popis

▪ Jednosložkové trvale pružné lepidlo bez rozpouštědla 
 na bázi MS polymeru®.
▪ K chemickému vytvrzení dochází vlivem atmosférické vlhkosti.
▪ Doporučujeme po první hodinu tvrdnutí lepidla oba díly silně 

přitisknout k sobě. Dosáhnete tak mnohem vyšší pevnosti spoje.

Výhody/přínosy
▪ Kombinuje silnou přilnavost s maximální pružností.
▪ Univerzální použití jako lepidlo a tmel, uvnitř i venku.
▪ Vyrovnává všechny nerovnosti a tedy odpadá potřeba   

přípravy přilnavého povrchu předem.

▪ Vysoce stálé a trvale pružné.
▪ Odolné proti stárnutí a povětrnostním vlivům.
▪ Bez zdravotních rizik.
▪ Přetíratelný.

příklady použití
▪ Použití v oblastech oken a zdí
▪ Použití okolo okenních parapetů a rámů
▪ Utěsňování / lepení dveřních rámů (zárubní)
▪ Vhodné pro sanitární použití

Montáž

▪ Tabulka pro výběr lepidel - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti cca 10 minut.
▪ Teplota při zpracování +5°C až +30°C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +90°C.
▪ Přípustná celková deformace max. 20 %.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

technické údAje

typ katalogové. barva obsah trvanlivost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

KD  59389 bílá 290 12 12
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Montáž

▪ Vhodné jako lepidlo na savých podkladech v interiérech.
▪ Nepoužívejte na místech vystavených mrazu.
▪ Tabulka pro výběr lepidel - viz str. 224.
▪ Doba zpracovatelnosti 5 - 15 minut.
▪ Teplota při zpracování +5°C až +30°C.
▪ Teplotní odolnost od -20°C do +70°C.
▪ Úplné vytvrzení po 24 - 48 hodinách.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 223.

▪ Doporučujeme po první hodinu tvrdnutí lepidla oba díly silně 
přitisknout k sobě. Dosáhnete tak mnohem vyšší pevnosti spoje.

typ katalogové barva obsah skladovatelnost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

MK  43935  krémově bílá 310 12 12

technické údAje

Montážní lepidlo - tekuté hřebíky MK 

přehled

Stavební lepidlo KK

popis

▪ Jednosložkové polyuretanové (PUR) lepidlo.
▪ K chemickému vytvrzení dochází vlivem atmosférické vlhkosti.

Výhody/přínosy
▪ Univerzální použití pro takřka každé pevné nebo stálé spojení.
▪ Vodotěsné a stálé za tepla.
▪ Vysoce stálý materiál, trvale odolný proti povětrnostním  

vlivům a stárnutí, umožňuje vnitřní i venkovní použití.
▪ Vysoká přilnavost a pevnost po vytvrzení znamená      

spolehlivé upevnění.
▪ Doporučujeme po první hodinu tvrdnutí lepidla oba díly silně 

přitisknout k sobě. Dosáhnete tak mnohem vyšší pevnosti spoje.

▪ Po vytvrzení lze natírat a brousit.
▪ Vyrovnává všechny nerovnosti a tedy odpadá potřeba přípravy 

přilnavého povrchu předem.
▪ Mírně zpěňuje (cca 5%).
▪ Po vytvrzení tvoří pevný a nepružný spoj.

příklady použití
▪ Lepení soklových lišt vyrobených ze dřeva, korku  

nebo umělé hmoty na beton, omítku, sádrokarton  
nebo dřevotřísku

▪ Lepení dekorativních desek z tvrdého PVC nebo pěnový 
polystyren na stěny a stropy

▪ Bezpečné lepení na kovové díly
▪ Lepení okenních parapetů vyrobených z kamene  

nebo umělé hmoty na beton a zdivo

Montáž

▪ Tabulka pro výběr lepidel - viz str. 224.
▪ Teplota při zpracování +5°C až +40°C.
▪ Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.
▪ Vytlačujte pomocí aplikační pistole  

pro silikony - viz str. 223.

kk

typ katalogové barva obsah skladovatelnost počet kusů

číslo   [ml] měsíce v balení

KK  59014  béžová 310 12 12

technické údAje




