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Zastoupení pro ČR a Slovensko:
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e-mail: 

 
Název výrobku:  MULTIPLAST 
  

Použití:  Multiplast je tekuté a velmi flexibilní lepidlo k

jako je například PVC nebo plexisklo. Vytvrzené lep

MULTIPLAST tvrdne velmi rychle a ukazuje vynikající přilnavost pár hodin po aplikaci. 

Chemická odolnost je mnohem lepší než u standar

velmi nízké, blízko nule.

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 

Viskozita cps 25 
o
C 20 r.p.m. (ASTM D2196)

Hustota při 25 
o
C 

Vzhled  

Poměr tmelu a tužidla  

Doba zatvrdnutí při 25 
o
C  

Doba zpracovatelnosti při 25°C v minutách

Minimální teplota pro reakci 

Minimální teplota použitelnosti po zatvrzení

Maximální teplota použitelnosti po zatvrzení

Zkouška tahu (trakce)   

rozpínavost 

Přilnavost při 25°C na PVC po 1 hodině ASTM D451

Přilnavost při 25°C na PVC po 24 hodinách ASTM D451

Přilnavost při 25°C na leštěné sklo po 24 hodinách ASTM D451

Přilnavost při 25°C na leštěné botticino po 24 hodinách ASTM D451

 

Návod k použití: Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý a je zbaven všech nečistot. Odeberte z 

plechovky potřebné množství lepidla a přidejte in

Důkladně obě složky promíchejte. Nepoužité lepidlo nevracejte do plechovky. Pokud 

je potřeba lepidlo dobarvit, použijte barvící pasty k polyesterovým lepidlům nebo 

oxidy kovů.

Barvící pastu přidejte před iniciátorem, důkladně p

iniciátor. Příliš velké množství přidané barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla.

Po použití uzavřete plechovku.

místě. 

 

Trvanlivost lepidla je minimálně 6 měsíců při skladování na suchém, stinném místě při 18°
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TECHNICKÝ LIST 

Multiplast je tekuté a velmi flexibilní lepidlo k lepení přírodního kamene

jako je například PVC nebo plexisklo. Vytvrzené lepidlo vysoce flexibilní a odol

MULTIPLAST tvrdne velmi rychle a ukazuje vynikající přilnavost pár hodin po aplikaci. 

Chemická odolnost je mnohem lepší než u standardních polyesterových lepidel. Smrštění je 

velmi nízké, blízko nule. 

C 20 r.p.m. (ASTM D2196) 

minutách 

lnosti po zatvrzení 

Maximální teplota použitelnosti po zatvrzení 

ASTM D 638 

Přilnavost při 25°C na PVC po 1 hodině ASTM D451 

Přilnavost při 25°C na PVC po 24 hodinách ASTM D451 

i 25°C na leštěné sklo po 24 hodinách ASTM D451 

Přilnavost při 25°C na leštěné botticino po 24 hodinách ASTM D451 

Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý a je zbaven všech nečistot. Odeberte z 

plechovky potřebné množství lepidla a přidejte iniciátor (2-

Důkladně obě složky promíchejte. Nepoužité lepidlo nevracejte do plechovky. Pokud 

je potřeba lepidlo dobarvit, použijte barvící pasty k polyesterovým lepidlům nebo 

oxidy kovů. 

Barvící pastu přidejte před iniciátorem, důkladně promíchejte a nakonec přidejte 

Příliš velké množství přidané barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla.

Po použití uzavřete plechovku. Skladujte lepidlo a iniciátor na suchém a stinném 

Trvanlivost lepidla je minimálně 6 měsíců při skladování na suchém, stinném místě při 18°

taly Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456           

Hájecká 185, 27351 Červený Újezd 

přírodního kamene a výrobků z plastů, 

idlo vysoce flexibilní a odolné. Lepidlo 

MULTIPLAST tvrdne velmi rychle a ukazuje vynikající přilnavost pár hodin po aplikaci. 
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Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý a je zbaven všech nečistot. Odeberte z 

-3% vzhledem k váze). 

Důkladně obě složky promíchejte. Nepoužité lepidlo nevracejte do plechovky. Pokud 

je potřeba lepidlo dobarvit, použijte barvící pasty k polyesterovým lepidlům nebo 

romíchejte a nakonec přidejte 

Příliš velké množství přidané barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla. 

ciátor na suchém a stinném 

Trvanlivost lepidla je minimálně 6 měsíců při skladování na suchém, stinném místě při 18°-25°. 


