
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 42507400 

Velikost balení: blistr 20 g 
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Popis výrobku 

Montack Lepí Vše Odstranitelně je vynikající montážní 

lepidlo k upevňování příslušenství a dekoračních 

předmětů bez nutnosti vrtat. 

Díky svému inovativnímu složení vytváří přípravek pevný 

a trvanlivý spoj, který přitom umožňuje připevněné 

předměty kdykoliv opět sejmout, a to snadno a rychle a i 

po delší době. 

Přípravek se vyznačuje vynikající přilnavostí u řady 

materiálů a rovněž velkou vyplňovací schopností; navíc je 

dokonale odolný vůči vodě a vlhkosti. 

Technické vlastnosti 

Barva Bílá  

Stékání (Daniels) 0 mm 

Obsah sušiny > 95 % 

Hustota 1,15 g/l 

Doba tvorby potahu 
(2 mm. 23 °C, 50 % RV) 

20 - 30 min 

Hloubka vytvrzení: 3 mm (24 h) 

Tvrdost Shore A 60 - 70 (DIN 53505) 

Prodloužení při přetržení 200 - 350 % (DIN 53504) 

Odolnost proti přetržení: > 3 MPa 

Teplotní odolnost - 0 až + 60 °C 

Aplikační teplota + 5 až + 35 °C 

Viskozita > 600 cP (0,1 s-1) 

Odolný proti UV záření 

100 % přetíratelný během prvních 24 hodin 

 

Použití 

- Signální značky: čísla, písmena, tabulky. 

- Kuchyňské a koupelnové příslušenství: věšáky, 
misky na mýdlo, držadla, poličky na koření, držáky 
na toaletní papír apod. 

- Dekorační předměty: nástěnná výzdoba, dětský 
výzdoba, vánoční výzdoba. 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Plochy, které se mají lepit, musí být čisté (zbavené prachu 

nebo mastnoty) a suché a nesmějí na nich být žádné 

volné částice. 

 

Aplikace: 

Na jeden z povrchů naneste bodově po obvodu. Ke 

snazší pozdější demontáži nechte mezi povrchem a 

předmětem mezeru na lopatku. 

Doporučuje se nanášet bodově s průměrem přibližně 

1,5 – 2 cm ve vzdálenosti 1 cm od obvodu předmětu. 

 

 

Kusy spojte, stiskněte a opět sejměte. Po době 12 – 15 
minut znovu nalepte a několik sekund tiskněte. 
 

V případě těžkých předmětů je třeba spoj do doby, než 

dosáhne potřebné pevnosti, na místě přichytit, například 

lepicí páskou apod. 

 

Demontáž: 

Mezi předmět a povrch zasuňte špachtli. 

Provádějte progresivní pohyb pákou, dokud lepidlo 

nepovolí. 

Po oddělení kusů odstraňte zbytky lepidla prostým 

sloupnutím. 

Při odstraňování lepidla může u nabarvených ploch a u 

materiálů, jako je Porex® (pěnový polystyren), lepenka, 

Pladur® (lakované plechy) nebo tapeta, dojít v důsledku 

povahy materiálu samotného k poškození. 

 

Rozpouštění a čištění 

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným 

v univerzálním rozpouštědle. Po zaschnutí se dá lepidlo 

odstranit již pouze mechanicky. 

MONTACK LEPÍ VŠE ODSTRANITELNĚ 
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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. 

Skladování 

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a 

chladnu při teplotě v rozmezí 10 – 25 °C. Za těchto 

podmínek lze výrobek skladovat po dobu nejméně 15 

měsíců. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném 

bezpečnostním listu. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


