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TECHNICKÝ LIST  
PERDIX 101 - KONTAKTNÍ LEPIDLO PRO TRUHLÁŘE 

 
Charakteristika výrobku  
Perdix - Kontaktní lepidlo pro truhláře C101/C111 je mnohoúčelové, rychle vytvrzujícíkontaktní 
lepidlo bez obsahu CFC a téměř bez zápachu. Bylo vyvinuto především pro truhlářský průmysl. 
Vytváří pevný, silný, trvale vodě odolný spoj. Je ideální k aplikacím vyžadující trvalý spoj s 
vysokou počáteční silou. Má vynikající přilnavost, tepelnou odolnost a dlouhou otevřenou dobu. 
Sprej je vybaven regulovací tryskou, která umožňuje nastavit požadované dávkování lepidla. 
Perdix - Kontaktní lepidlo je určeno výhradně pro profesionální použití.  

 
Vlastnosti 

 • Rychlé vytvrzování • Všestranné použití • Dlouhá otevřená doba  
• Jednoduchá aplikace • Dobrá tepelná odolnost • Úspornost • Vysoký podíl sušiny  

 
Technické údaje  
BARVA - transparentní  
BALENÍ - C101 sprej 500 ml, C111 tlaková nádoba 17 kg 
ČAS SCHNUTÍ - 1-2 min (v závislosti od teploty a vlhkosti)  
OBSAH SUŠINY -  28% - 34%  
APLIKAČNÍ TEPLOTA - 15°C až +25°C  
TEPELNÁ ODOLNOST - >105°C  
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA - 1 kg lepidla/cca 15m2  
TRVANLIVOST - 12 měsíců od data výroby  
SKLADOVÁNÍ - Skladujte 12 měsíců při teplotě 15°C až 35°C v originálních, neotevřených 
obalech. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením. Neskladujte na studených 
betonových podlahách a u zdroje tepla.  

 
Použití 
Ujistěte se, že jsou lepené povrchy čisté, zbavené mastnoty, prachu a při aplikaci lepidla je místnost dostatečně ventilovaná! 
Pro dosažení nejlepších výsledků by lepené povrchy měly mít teplotu 15-25°C. Hadici nejdříve připojte k aplikační pistoli, poté k 
nádobě a ujistěte se, zda oba spoje dobře těsní. Pomalu otevřete ventil na tlakové nádobě. Ventil by měl zůstat otevřený po 
dobu používání. Lepidlo nanášejte na lepený povrch ve vzdálenosti 10-20 cm v pravém úhlu, aplikujte rovnoměrně na 80-100% 
povrchu. Lepidlo naneste na oba lepené povrchy, na jeden horizontálně, na druhý vertikálně, pozornost věnujte také hranám. 
Lepené povrchy s naneseným lepidlem můžete spojit ve chvíli, kdy lepidlo zavadne a při dotyku na prstech nezůstane žádné 
lepidlo. Doba schnutí trvá obvykle 1-2 minuty v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.  
Lepené povrchy spojte a rovnoměrně k sobě přitlačte válečkem (od prostředka lepené plochy směrem k okrajům). Úplné 
vytvrzení lepidla trvá 24 hodin. Jestli v trysce aplikační pistole zaschne lepidlo, odšroubujte a vyčistěte pomocí rozpouštědla, 
např. ředidla nebo acetonu. Po použití tlakové nádoby zavřete ventil, vystříkejte zbylé lepidlo z hadice a odpojte hadici a pistoli z 
tlakové nádoby. Lepidlo lze použít k lepení expandovaného polystyrenu k jinému materiálu při nanesení 1 vrstvy lepidla k 
lepenému povrchu, ne přímo na polystyrén! Před použitím lepidla doporučujeme udělat vlastní testy, jelikož na lepení některých 
povrchů toto lepidlo není vhodné.  
 
Upozornění 
 • Nereaktivujte rozpouštědly 
 • Produkty lepené lepidlem nespalujte 
 • Před odpojením hadice z ní vypusťte vzduch.  
 
Likvidace  
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu. 


