
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 48507264, 42507252, 42507263 

Velikost balení: blistr 100 g, tuba 190 g, kartuše 450 g 
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Popis výrobku 

Montack Lepí Vše Okamžitě je montážní lepidlo s 

výraznou plnicí schopností speciálně vyvinuté pro 

aplikace vyžadující vysokou počáteční přilnavost a 

konečnou pevnost. Nedochází k průhybu. Pro vnitřní i 

venkovní použití. Hybridní polymer. Bez rozpouštědel. 

Vhodné pro všechny porézní a neporézní povrchy, včetně 

jemných a vlhkých povrchů. 

 

Technické vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti: 

• Vzhled: Viskózní pasta krémové barvy 

• Viskozita: Tixotropní 

• Teplota aplikace: +5 ºC až +30 ºC 

• Teplota skladování: +5 ºC až +30 ºC 

• Teplotní odolnost: -15 ºC až +80 ºC 

• Maximální pevnosti se dosáhne: přibližně za 24 
hodin. 

 

Technické vlastnosti: 

Konečná pevnost v tahu 40 Kg/cm2 

Hustota  přibližně 1,4 kg/l  

Obsah sušiny  98 - 100 %  

Prodloužení při přetržení  60%  

Viskozita 
0,1 s-1 20000 

5 s-1 800 – 1000 

Shore A  85  

Tvorba povlaku 3 min. 

Rychlost vytvrzování*  2,5 mm za 24 hodin  

* Hloubky větší než 2,5 mm a spoje, ve kterých je 
výrobek zapouzdřen, budou vyžadovat k úplnému 
vytvrzení přibližně 3 dny. 

 

Použití 

• Upevnění panelů, lišt, obkladů, podlahových 
lišt, soklových lišt, profilů, zrcadel, rámů dveří a 
oken, značek, dekorativních panelů atd. 

• Tesařské opravy nebo montáž. 

• Upevnění stavebních materiálů: přírodního 
kamene, dřeva, keramiky, vitrifikovaných 
materiálů, kovů atd. 

• Díky své plnicí schopnosti je vhodné pro použití i 
na nepravidelných površích. 

• Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. 

• Vhodné pro zajištění křehkých předmětů: 
zrcadel, expandovaného polystyrénu (EPS) 
nebo Porexu® (pěnového polystyrenu), atd. 

 
 
Není vhodný pro lepení polyetylénu (PE), 
polypropylénu (PP) nebo Teflonu®(PTFE). 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Pro zajištění maximální přilnavosti musí být povrchy čisté 

a zbavené prachu, pilin a mastnoty  

Aplikace: 

Odřízněte konec tuby nebo špičku aplikátoru. 

Naneste formou bodů po celé délce jedné z ploch a v 

požadované poloze je pevně stiskněte. Množství výrobku, 

které je třeba aplikovat, se liší v závislosti na spojovaných 

materiálech. Nedoporučujeme aplikovat více, než 1 až 2 

mm výrobku mezi jednotlivé materiály, protože by to 

mohlo výrazně snížit přilnavost a konečnou pevnost. 

Rovnoměrné rozložení výrobku na spojovaných plochách 

vyžaduje vykonání malých krouživých pohybů při 

současném zachování tlaku, který brání vzniku potahu na 

lepidle. Tlak by měl působit nejméně 30 vteřin. 

U těžkých předmětů je nutné spoj zajistit pomocí pásky 

nebo svorek, dokud nebude lepidlo zcela vytvrzeno. 

Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci. 

 

Rozpouštění a čištění 

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným 

acetonem nebo ethanolem. Po zaschnutí může být 

odstraněn jedině mechanickými způsoby. 

 

Skladování 

Uchovávejte jej v původním uzavřeném obalu na 

chladném suchém místě při teplotě mezi + 10 ºC a + 25 

ºC. Za těchto podmínek lze produkt skladovat po dobu 

nejméně 18 měsíců. 

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ 
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Datum vytvoření: 

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. 

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


