
 

Technický  list  

ČESKÝ PREN AQUA  
bezrozpúšťadlové kontaktné kaučukové lepidlo 
pre stavebníctvo, priemysel a dielňu 

 
 
ČESKÝ PREN AQUA je vodné kontaktné lepidlo zložené z kaučuku, živíc a špeciálnych aditív. 
Je pripravené na použitie bez nutnosti riedenia. 
 
PREDNOSTI: 
- revolučná, vodou-riediteľná náhrada chloroprénových ("neoprénových") rozpúšťadlových lepidiel 
- rýchle schnutie, rýchly nástup počiatočnej lepivosti 
- prakticky bez zápachu 
- nehorľavé 
- nástroje možno čistiť vodou 
- vysoká teplotná odolnosť 
- trvalo pružný spoj 
- lepidlo nenarušuje lepené materiály 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
farba                                                                                        biela až béžová kvapalina, po uschnutí zostáva bielo zakalená                                                                                          
viskozita (Brookfield, VR. 6/30 ot./min, ISO 2555)         5000 - 7000 mPas * 
pH (ISO 1148)                                                                        9-11 
sušina (ISO 1625)                                                                  55-58% 
* Viskozitu možno upraviť podľa požiadaviek používateľa 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
ČESKÝ PREN AQUA je doporučený pre kontaktné lepenie dvoch nasiakavých materiálov alebo pre kombináciu 
nasiakavý/ nenasiakavý materiál. Lepidlo môže byť v rade aplikácií použité ako náhrada rozpúšťadlových kontaktných 
lepidiel. Je vhodný pre materiály ako sú textílie, kartón, sadrokartón, kovy, drevo, PVC krytiny, koberce i koženka. 
Vďaka svojim ojedinelým vlastnostiam nahrádza bežné podlahárske akrylátové lepidlá používané na lepenie 
podlahových krytín (PVC, koberce, korok) a to na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Vyniká pružnosťou a teplotnou 
odolnosťou. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Lepidlo sa nanáša natieraním (valčekovaním) alebo striekacou pištoľou na obe spájané plochy (celkový nános do 150 
g / m2, závisí od nasiakavosti materiálov). Po zavädnutí (čiastočnom vysušení) je možné lepiť kontaktným spôsobom 
plochy k sebe. Kvalitu spoja zvyšuje použitie lisovacieho tlaku alebo zvýšenie teploty do +100 ° C. Pomocou ohrevu 
možno reaktivovať i suchý film lepidla do lepivého stavu po dobu než dôjde k poklesu teploty povrchu filmu lepidla. 
Čím vyšší tlak pri lepení, tým vyššia pevnosť. Ak lepidlo nebolo ponechané zavädnúť, počiatočná lepivosť bude na 
nasiakavých materiáloch slabá, u nenasiakavých nedôjde k zlepeniu. 
 
UPOZORNENIE: 
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie 
o prípravku. 
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (dostupná na 
www.stachema.sk). 
 
BALENIE A SKADOVANIE: 
Lepidlo dodávame v plastových nádobách po 0,5 kg (s aplikátorom), 1 kg a 5 kg. Iné balenie po dohode. 
Uskladnené musí byť v originálnom balení pri teplotách +5 ° C až +30 ° C. Nesmie zmrznúť! 
Správne uskladnené lepidlo má 6 mesačnú záručnú dobu od dátumu výroby. Pred použitím odporúčame 
citlivo premiešať! Nepoužívajte agresívne miešacej metódy (vŕtačka s miešadlom). 
Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme 
žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. 
Pred použitím odporúčame vyskúšať. 
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Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla. 
 
 
 
Dátum revízie: 1.8.2018 
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