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OPIS PRODUKTU 

 
PARATAN RAPID je jednozložkové thixotropné 
polyuretánové lepidlo vytvrdzujúce vplyvom vlhkosti  
obsiahnutej v  podklade / napr.dreve/ 
Suché pórovité materiály zvyčajne obsahujú dostatočnú 
vlhkosť potrebnú na vulkanizáciu.. 
PARATAN RAPID vyhovuje norme B4 , DIN 68602. 
 

POUŽITIE 
 
PARATAN RAPID je vhodný na lepenie suchého a 
vlhkého dreva (max. 25%), gumy, molitanu, P.U.peny, 
betónu, sklenenej vaty, všetkých pórovitých 
materiálov,… 
 

POVRCHY 
 

1. Zlepované materiály musia byť čisté a 
odmastené. 

2. Neporézne materiály by mali byť jemne 
zdrsnené. 

3. Jednotlivé  časti musia byť zlepené počas 5 
minút  

4. K dosiahnutiu konečnej pevnosti 
zlepovaných častí je vhodné krátkodobo 
zafixovať prípadne stiahnuť zlepovaný spoj  

 
Upozornenie: s jednotlivými zlepovanými časťami je 
možné hýbať do 2 hodín po spojení.  
 
Je nevyhnutné aby aspoň jedna zo zlepovaných častí 
bola pórovitá a obsahovala vlhkosť. 
  

SPOTREBA 
 
250 až 450 g/m² v závislosti od aplikácie. 
 

ČAS SPRACOVANIA 
 
5 minut 
 

TEPLOTA PRI APLIKÁCII 
 
Od +5°C do +35°C 
 

 
DOBA SCHNUTIA 

 
Doba schnutia v závislosti od  pevnosti v šmyku  kg/ cm³ pri  

20°C a  60% relatívnej vlhkosti 
kg/cm³  

20 2 min 
40 7 min 
60 17 min 
80 28 min 
100 6 hodín 
120 po 24 hodinách 

 
SKLADOVATEĽNOSŤ 

 
min. 9 mesiacov pri teplote 18°C až 20°C v 
neporušenom obale. 
 

BALENIE 
 
310 ml kartuša/ 25 ks v krabici 
Paleta / 48 krabíc 
 

ČISTENIE 
 
S acetónom 
 

FARBA 
 
Transparentná 
 

BEZPEČNOSŤ 
 

 Obsahuje polyizokyanát 
 Zdraviu škodlivý 
 Chráňte pred teplotou vyššou ako 30°C 
 Používajte rukavice 
 Škodlivý pri vdychovaní 
 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku 
 Skladujte mimo dosahu detí 
 V prípade zasiahnutia očí, vypláchnite ich 

veľkým množstvom vody a vyhľadajte 
lekársku pomoc 

 Pri kontakte s pokožkou , umyte mydlom a 
veľkým množstvom vody 

 Používajte len vo vetraných priestoroch, 
alebo použite respirátor 
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VLASTNOSTI 
 
Základný materiál Prepolymer P.U.: reagujúci vplyvom vzdušnej vlhkosti 
Viskozita Thixotropné lepidlo 
Sušina +/- 100% 
Merná hmotnosť 1.14 g/cm³ + / – 0.01 g/cm³ 
Teplotná odolnosť -30°C do + 100°C 
Odolnosť proti vode  D4-standard, DIN 68602 
Odolnosť proti chemikáliám Na požiadanie 
Vulkanizácia Pri 15°C až 20°C: +/- 3 hodiny nelepivý na dotyk 

Pri 10°C: +/- 25 à 30 min. nelepivý na dotyk 
 
 


