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Údaje na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti môžu byt zmenené alebo upravené. V prípade 

neúplnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím produktu odporúčame overiť si vhodnosť jeho použitia. Platia naše 
všeobecné predajné podmienky. Táto verzia nahradzuje všetky predchádzajúce. 
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OPIS PRODUKTU 
 

PARACOL MONTAGEKIT WB je lepidlo založené 

na akrylovej emulzii (bez obsahu rozpúšťadiel).  

 

POUŽITIE 
 

PARACOL MONTAGEKIT WB je špeciálne 

vyvinutý na spávanie prvkov z polystyrénu alebo 

penového polyuretánu. Lepidlo je vhodné tiež pre 

nasledovné materiály : betón, murivo, sadra, drevo, 

kov, PVCu, atď. 

 

POVRCHY 
 

Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez  prachu a 

mastnôt.  

 

SPÔSOB NANÁŠANIA 
 

Naneste PARACOL MONTAGEKIT WB  

v prúžkoch alebo bodoch. Oba povrchy spojte, aby sa 

takto dosiahlo dobré  navlhčenie. Povrchy na  2 až 5 

min oddeľte a dajte spoj do správnej polohy. Do 

konečnej polohy lepenú časť veľmi silne zatlačte. Ešte 

asi 30 minút možno konečnú pozíciu upravovať. 

Materiály ťažšie ako 8 kg/m2 je nutné podoprieť na 8 až 

15 hodín. Dobrú pevnosť lepeného spoja dosiahneme 

už po 1 hodine, no predtým, než spoj vystavíme ťahu – 

ho treba nechať vytvrdnúť  24 až 48 hod.. 

 

 

 

VLASTNOSTI 
 

 Lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel   

 Bez zápachu  

 Na spájanie všetkých materiálov – vrátane 

polystyrénu 

 Lepidlo vysoko-odolné na ťah  

 Odoláva teplotám  medzi –25 °C a +70 °C 

 

SKLADOVATEĽNOSŤ 
 

PARACOL MONTAGEKIT WB možno skladovať 

v uzatvorenej nádobe min. jeden rok. Prípravok 

skladujte na chladnom a suchom mieste pre teplote od 

+5°C do +25°C. Prípravok chráňte pred mrazom. 

 

BALENIE 
 

25 kartuší v jednej krabici  

 

BEZPEČNOSŤ 
 

Pozri náš bezpečnostný list..

 

VLASTNOSTI 
 

Konzistencia pasta 

Základ syntetická elastomerová emulzia 

Pevnosť v ťahu po zaschnutí 45 kg/m2 

Teplotná odolnosť -25 °C až +70 °C 

Farba béžová 

Čas, koľko môže zostať balenie otvorené 13 až 18 min 

Čistenie studenou vodou 

 


