
 

Technický  list  

LEABOND SBS 
izokyanátové tužidlo s dlhou dobou spracovateľnosti 
určené pre rozpúšťadlové lepidlá 
 
 

LEABOND SBS je aromatický izokyanát. Slúži na sieťovanie polyuretánových a chloroprenových lepidiel. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
Vzhľad                                                     bezfarebná až nažltlá, riedka kvapalina, zápach po etylacetáte. 
Obsah NCO skupín                                min. 6% 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
LEABOND SBS sa používa ako pomalá sieťujúca prísada (tužidlo) do rozpúšťadlových lepidiel na báze 
polyuretánov alebo chloroprénového kaučuku. Nespôsobuje takmer žiadne farebné zmeny v lepidle. Po 
zaschnutí lepidla spôsobuje významný vzrast tepelnej a chemickej odolnosti lepeného spoja, zvýšenie 
priľnavosti k podkladu i jeho vodovzdornosti. 
Odporúča sa najmä pre použitie s lepidlami UNILEP D 418, UNILEP RS 1, ČESKÝ PREN E55, E25. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
LEABOND SBS sa ľahko zamieša do lepidla v odporúčanom pomere 1 diel tvrdidla a 20 dielov lepidla. 
Doba spracovateľnosti zmesi sa pohybuje do 12 hodín. 
K chemickej reakcii dochádza pri izbovej teplote počas 48 hodín, pri zvýšenej teplote (nad 100 ° C po 
vyschnutí lepidla) v priebehu niekoľkých minút. 
 

UPOZORNENIE: 
NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pri vdýchnutí môže 
vyvolať príznaky alergie alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE, PRVÁ POMOC: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k 
dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi 
povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu 
prachu / pár / aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Používajte ochranné 
rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Skladujte na dobre vetranom mieste. 
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Odstráňte obsah / obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie 
nebezpečných odpadov.  
PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Pri 
ťažkostiach s dýchaním: Volajte lekára. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu vyzlečte. Opláchnite 
pokožku vodou / osprchujte.  
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to 
možné, odstráňte ich.  Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku 
pomoc/ starostlivosť. 
Obsahuje: etylacetát, toluén, 2-4-diizokyanát. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. 
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
 
BALENIE A SKLADOVANIE: 
Tužidlo dodávame v kovových nádobách po 1 l alebo 10 l. Uskladňovať  v originálnom balení pri teplotách 
do +30° C. CHRÁNIT PRED VODOU A VLHKOSŤOU! Správne skladovaný má 6 mesačnú záručnú dobu od 
dátumu výroby. 
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UPOZORNENIE: 
Návod na použitie 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 použitia. Pred 
použitím odporúčame vyskúšať. 
Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní výrobku. 
Spoločnosť STACHEMA CZ s.r.o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ČSN EN ISO 9001. 
 

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.stachema.sk. 

 

Dátum revízie: 4. 4. 2018 

 

 

     ISO 9001      
 

 
Distribútor v SR: 

Stachema Bratislava a.s. 

900 41 Rovinka 411 

Tel.: 00421-2-45985500 

Fax: 00421-2-45985319 

stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 
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