SP350

Lepidlo s vysokou
počiatočnou pevnosťou

Technická špecifikácia
Vlastnosti

Norma

Klasifikácia

Objemová hmotnosť

DIN 52 451-A

1.5 g/cm3

Vytvorenie povrchovej kôry

cca 15 minút

Rýchlosť vytvrdzovania
DIN 52 451

3.4 %

Pevnosť v ťahu (po vytvrdnutí)

DIN 53504 S2

30 Kg/cm2

E-modul pri 100% natiahnutí

DIN EN ISO 8339 Metóda A

cca 1.3 N/mm2

Pretiahnutie pri pretrhnutí

DIN EN ISO 8339 Metóda A

cca 350%

Elastické zotavenie

DIN EN ISO 7389 Metóda B

60%

Tvrdosť Shore A

DIN 53505

55

Teplotná odolnosť

-40°C až +90°C

Aplikačná teplota

+5°C až +40°C

Skladovateľnosť

+5°C až +25°C

Varianty produktu
• Kartuš 310 ml
• Salám 600 ml
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cca 3.5 mm / 1 deň

Zmrštenie po vytvrdnutí

Autorizovaný distributor:

Tremco illbruck s.r.o.- org.zložka
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska •SK
T. +421 904 545 545
www.illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk
tremcoillbruck.sk

SP350
Lepidlo s vysokou
počiatočnou
pevnosťou

Lepí a drží
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30 kg/cm2
Lepidlo s testom
na extrémnu záťaž!
Merané na konečnú pevnosť v ťahu po vytvrdnutí.
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SP350

Lepidlo s vysokou
počiatočnou pevnosťou
SP350 je nestekavé vysokoviskózne tmleové lepidlo na hybridnej polymérovej báze.
Bolo vyvinuté na najrôznejšie stavebné aplikácie vyžadujúce
okamžitú únosnoť lepeného predmetu bez použitia dodatočnej
mechanickej fixácie. Vďaka svojej extrémne vysokej počiatočnej
pevnosti v ťahu (500 kg/m2) je SP350 všestranným pomocníkom
na stavbách aj v domácnostiach.

Extrémne vysoká únosnosť s okamžitým
účinkom. Lepidlo udrží aj niekoľkokilové
permanentne zaťažené predmety.

Žiadna dodatočná fixácia nie je absolútne potrebná. SP350 bolo testované na
samostatné zaťaženie bez použitia oceľovej
spojovacej techniky.

Stála pružnosť lepidla rozširuje možnosti
jeho použitia aj v miestach, kde je potrebné
počítať so zvýšenými dilatáciami priľahlého
povrchu.

Odolnosť voči poveternosti umožňuje použiť lepidlo v exteriéroch a v miestach náchylných na UV žiarenie a zvýšenú vlhkosť.

Pretierateľnosť lepidla je výbornou vlastnosťou SP350. Jednoduchým pretretím
je možné zaistiť farebnú kompatibilitu s
okolím.
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Použitie lepidla
illbruck SP350

Lepenie zrkadiel na obklady
a sadrokartóny.

Lepenie betónových
striešok, tvaroviek a iných
doplnkov

Lepenie kúpeľňových doplnkov, vešiakov a pod.

Lepenie plotových dosiek
priamo na nosné jakli.

Lepenie políc a regálov

Lepenie OSB dosiek na
trámy

Lepenie funkčných aj ozdobných líšt, sokoloviek apod.

Lepenie okenných parapetov.

Lepenie schodníc a obkladov z dreva aj keramiky.

Lepenie vonkajších betónových obkladov.
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