TECHNICKÝ LIST

RADICAL TACK
Montážní lepidlo na disperzní bázi

OBLAST POUŽITÍ:
Na svislých plochách nestékavé montážní lepidlo konzistence pasty s extrémně silnou počáteční přilnavostí,
zejména vhodné pro instalace a připevňování soklových lišt s jádrem, dekorativních imitací trámů a ozdobných
profilů z PU-tvrzené pěny, izolačních desek z tvrzené pěny včetně Styroporu, dřevotřískových desek,
sádrokartonových desek, dřevěných a plastových materiálů, dřevěných dveřních rámů, desek s obsahem
skelných a minerálních vláken, kovu, keramického obkladu, okenních parapetů apod. Vhodné pro instalace výše
uvedených materiálů na beton, zdivo, omítku, dřevo, kov a k sobě navzájem. Pouze pro interiér.
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:
- bez obsahu rozpouštědel
- univerzální použití
- vysoká konečná pevnost
- vyplňující spáry
- malá spotřeba aplikací v bodech nebo pásech
- k okamžitému zpracování
- extrémně silná počáteční přilnavost
- rázům a vibracím odolné spojení
- dobrá odolnost vůči působení tepla a chladu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báze

disperzní syntetická pryskyřice

Barva

bílá

Viskozita

pastovitá – nestékavá

Specifická hmotnost

1,3 g/cm3

Teplota při zpracování

optimum mezi +15oC až +20oC

Teplotní odolnost

při dlouhodobém působení –20°C až + 70°C

Vydatnost kartuše

u nanášení v pásu o průměru dýzy 0,5 cm - cca 15 bm.
U bodového nanášení ve 30 cm odstupech - cca 10 m2.
Lepidlo je třeba směrovat zejména na vrcholky nerovností.

Rozpouštědla, příp. čistící prostředky

pro nezaschnlý materiál voda

GISCODE

D1

Skladování

v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem

Skladovatelnost

12 měsíců

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Lepené povrchy musí být pevné, nosné, suché a čisté. Zvláště je třeba odstranit prach a zbytky olejů a tuků.
Pro očištění a odmaštění použijte SOLVENT 300. Pro zvýšení povrchové pevnosti, zbavení prachu apod. použijte
NIBOGRUND PG 18.

První příjemce: ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10, tel.: 271 096 610, e-mail: anvitrade@anvitrade.cz

NÁVOD K POUŽITÍ:
Uzávěr kartuše se odstraní nožem až u závitu, našroubuje se špička a na požadovaném místě se šikmo odřízne.
Kartuše se vloží do aplikační pistole. RADICAL TACK se nanáší jednostranně ve formě pásů nebo bodů. Při
montáži desek se řídí odstupy zpevněných míst podle hmotnosti desky a činí zpravidla 25 – 30 cm. Desky
se ihned přikládají tak, aby lepidlo ještě dobře pokrylo podklad. Potom se desky zapolohují, upraví, přitlačí
a důkladně přiklepnou. Při všech ostatních lepeních se postupuje obdobně. Přechodná fixace je nutná jen ve
výjimečných případech. Při všech lepeních dbejte návodu k použití výrobce materiálu.
DODÁVANÉ BALENÍ:
kartuše

- 380 g

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný
efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.
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