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Austrotherm Profi lepidlo 
 
Popis produktu: 
 
Vlhkosťou vytvrdzujúca 1- zložková polyuretánová pena so špeciálnymi prísadami pre nízke teploty, spracovanie s 
bežnými štandardnými pištolami 
	
Charakteristika produktu: 

 
 
Technické údaje:         
                                      Aplikačná teplota:                                                                          -15 °C až +35 °C 
                                      Vonkajšia teplota:                           nie menej ako 5 °C                 +15 °C až +25 °C 
                                      Hustota po vytvrdnutí:                    penová bezšpárová                 15 - 25 kg/m3                      
                                      Nelepivé:                                                cca 8 - 12 min   

                                      Oddelenie:                                                                                      cca 30 - 50 min   
                         Teplotná odolnosť:                          po vytvrdnutí                           -40 °C až +90 °C 

                                      Skladovanie:                               chladné, suché, udržiavané 
                                      Trieda stavebných materiálov:        DIN 4102 – 1                           B2 
 
 
Obmedzenia: Nie je vhodný pre aplikáciu pod vodou a v dutinách bez prístupu vzduchu.  

Pri širokých a hlbokých škárach a spojoch hlbších ako 5 cm, po aplikácii lepiacej peny počkať 
15 - 30 minút. 
Lepiaca polyuretánová pena nepriľne k materiálom ako je polyetylén, silikón, teflón. 
Vytvrdnutá lepiaca polyuretánová pena nie je odolná proti UV žiareniu a je potrebné ju chrániť 
pred UV žiarením náterom alebo tmeliacim materiálom (napríklad silikón, akryl alebo 
polymér). 
 
 

Forma dodávky: Plechovky s lepiacou polyuretánovou penou prepravovať iba v riadne zaistených 
a upevnených nádobách 

 
Veľkosť balenia:   
 
Názov výrobku  obsah  1 balenie / kartuša  1 Kartuša / cca. 6 – 8 m2 
Austrotherm                   750 ml                12                                                1 Balenie = 12 Kartúš / cca 75 m2 
Profi lepidlo 
                   
Bezpečnosť: 
  
Vytvrdnutá lepiaca polyuretánová pena nie je škodlivá. 
Opatrenia k ochrane zdravia vyplývajú z bezpečnostného označenia, musia byť dodržané!  
Bezpečnostné údaje EÚ sú k dispozícii. 
 
Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky 
Spracovanie:                            08/2016 
 
Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v 
rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť     
našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia. 

u Priľne k betónu, omietkam, murivu, drevu a mnohým 
plastom 

u Použiteľné pri teplote až -15 °C 
u Žiadne krehnutie pri teplotách pod nulou 
u Akustická a tepelná izolácia, vzduchotesná, 

nerozpustná, trvale elastický 
u Formaldehyd bez PCB a PCP 
u Neobsahuje žiadne zložky poškodzujúce ozónovú 

vrstvu (napr. CFC, HCFC) 


