
 

Technický  list  

ČESKÝ PREN E 55 
chloroprénové kontaktné lepidlo pre profesionálne použitie, 
s obsahom toluénu 
 

 
Rýchlo zasychajúce rozpúšťadlové kontaktné chloroprénové lepidlo na lepenie nenasiakavých materiálov. 
Znížený obsah aromátov (toluénu). Trvale pružný a vode odolný spoj. Lepidlo je mliečne až žltkasté. 
 
TYPICKÉ VLASTNOSTI: 
- obsahuje toluén 
- ľahká roztierateľnosť 
- vysoká pevnosť a teplotná odolnosť až 100 ° C (krátkodobo 120 ° C) 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
Viskozita Brookfield VR. 5/30 ot. (ISO R2555)                                         2.400 - 3.600 mPas 
Sušina (ISO 1625)                                                                                         21-25% 
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie                                                  cca 5-10 min 
Otvorená doba pri 20 ° C a 65-75% RVZ                                                   cca 30 minút 
Množstvo nanášaného lepidla                                                                   200 - 400 ml / m2 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie nasiakavých i nenasiakavých materiálov navzájom (guma, koža 
PVC, koženka, drevo, kovy). Je vhodné na lepenie podlahových líšt a hrán schodov a pre plošné lepenie 
gumy a mäkčeného PVC. Znížený obsah prchavých zložiek zlepšuje hygienu práce a znižuje emisie škodlivín 
oproti tradičným kontaktným lepidlám. Lepený spoj odoláva pôsobeniu vlhkosti, nie je však určený pre 
trvalý styk s vodou. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu 
lepidla. 
Pri lepení na podlahoviny musí podklad zodpovedať požiadavkám normy STN 74 4505. Lepidlo necháme 
asi 5-10 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme a zaťažíme. Vysokú pevnosť dosiahne spoj po 24 
hodinách, úplná vulkanizácia je ukončená asi po 7 dňoch. Na prípadné riedenie alebo očistenie pracovných 
pomôcok odporúčame použiť Riedidlo RS či acetónové riedidlo. 
 

BALENIE A SKLADOVANIE: 

Lepidlo dodávame v kovových nádobách po 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l, 200 l. 

Uskladnený musí byť v originálnom balení pri teplotách od +5 ° C do +28 ° C. 

Lepidlo nesmie zamrznúť! 

Pred použitím premiešať alebo pretrepať!  

Pred použitím odporúčame vyskúšať. 

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla. 

 

UPOZORNENIE: 

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 

a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s 

odpadom: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www.stachema.sk). 

 

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)! 
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 Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. 

 

 

Dátum revízie: 20.8.2018 
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Distribútor v SR: 

Stachema Bratislava a.s. 

Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 

Tel.: 00421-2-45985500 

stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
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