
TECHNICKÉ ÚDAJE

TOPprén Univerzál 
Rozpúš�adlové kontaktné lepidlo s vysokou lepivos�ou.

POUŽITIE
Lepidlo na báze chloroprénového kauèuku s organickými a 
anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivos� a stabilitu lepidla. 
Ve¾mi pevné kontaktné lepidlo obsahujúce rozpúš�adlá. Vhodné na 
lepenie rôznych druhov materiálov savých i nesavých (napr. 
keramika, kov, drevo, umakart, plast, PVC podlahoviny, korok, guma, 
obuv, koža, textil, kartón, sklo a iné). Pre lepenie materiálov nesavý - 
nesavý (sklo, plech a pod.) doporuèujeme lepidlo zriedi� s TOPprén 
riedidlom. Nie je vhodné na lepenie mäkèeného PVC navzájom, 
tvrdeného PVC, polyetylénu, polypropylénu, teflónu, a penového 
polystyrénu. Pozor na narušenie mäkèených PVC krytín pôsobením 
rozpúš�adla! Vhodné pod kolieskové stolièky a na podlahové kúrenie. 

DÔLEŽITÉ POKYNY
oLepidlo nespracovávajte pri teplotách pod +10 C. Ideálne podmienky 

osú 18 - 22 C. Doba  odvetrania  a  otvorená  doba  závisia  od  teploty  
a  relatívnej vlhkosti  vzduchu.  So  stúpajúcou  teplotou  a  
klesajúcou  vlhkos�ou vzduchu  sa  skracujú,  s  klesajúcou  teplotou  
a  rastúcou  vlhkos�ou vzduchu  sa  naopak  predlžujú.  Lepidlo  
neskladujte  dlhodobo  pod +5 °C, krátkodobo sa môže prepravova� 
pri min. teplote 0 °C. Ak  by vplyvom  nízkych  teplôt  vznikla  z  lepidla  
hustá alebo tuhá hmota, nechajte ho pri min. teplote +20 °C vo¾ne 
temperova� (nie otvoreným ohòom) spä�  do  pôvodného  stavu.  
Kvalita  lepidla  zostáva  nezmenená.  Husté  lepidlo  môžete  zriedi�  
s TOPprén  Riedidlom na požadovanú konzistenciu, väèšie 
množstvo riedidla  nad  originálne  prevedenie  môže  ma�  vplyv  na  
kvalitu  lepeného  spoja.
Obsahuje: uh¾ovodíky, C6, n-alkány, cyklické, bohaté na n-hexán, 
etylacetát, metylcyklohexán  a  n-hexán. Ve¾mi hor¾avá kvapalina a 
pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie oèí. Môže spôsobi� 
ospalos� alebo závraty. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného 
die�a�a. Môže spôsobi� poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii vdýchnutím. Toxický pre vodné organizmy, s 
dlhodobými úèinkami. Obsahuje prírodnú živicu. Môže vyvola� 
alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo 
dosahu tepla, iskier, otvoreného ohòa / horúcich povrchov a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajèite. Zabráòte uvo¾neniu do životného 
prostredia. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné 
okuliare. Pri zdravotných problémoch vyh¾adajte lekársku pomoc / 
starostlivos�. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte ve¾kým 
množstvom vody. PO VDÝCHNUTÍ: Presuòte osobu na èerstvý 
vzduch a umožnite jej pohodlne dýcha�. PO ZASIAHNUTÍ OÈÍ: 
Nieko¾ko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráòte ich. Pokraèujte vo 
vyplachovaní. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyh¾adajte 
lekársku pomoc / starostlivos�. Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. 
Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami, kartou  
bezpeènostných  údajov.  

 

CHEMOS Adhesives, s.r.o., Krušovská 4265, 955 01 Topo¾èany

Farba:

Hustota:

Sušina:

Spotreba:

Doba odvetrania:

Otvorená doba:

Koneèná pevnos�:

Teplota pri spracovaní:

svetlobéžová
30,89 g/cm

22 - 24 %
2 250 - 350 ml / m

10 - 20 minút

20 - 50 minút

po 24 hodinách

minimálne +10 °C

24 mesiacov od dátumu výrobyDoba spotreby:

Vhodné pod kolieskové stolièky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

PRACOVNÝ POSTUP
Pred použitím je nutné lepidlo dôkladne premieša�. Lepené plochy 
musia by� suché, odmastnené, zbavené prachu a nesúrodých èastíc. 
Ve¾mi savé podklady (napr. betón) sa doporuèujú penetrova� 
náterom TOPprén Univerzál zriedený s TOPprén Riedidlom v 
pomere lepidlo - riedidlo 1:2. Lepidlo nanášajte v tenkej vrstve 
štetcom, zubovou stierkou alebo valèekom na obe plochy a nechajte 
odvetra� 10 - 20 minút. Lepidlo musí by� dokonale odvetrané, pri 
dotyku prstov nesmie zosta� žiadny otlaèok lepidla na nich. Potom 
lepené èasti spojte a èo najsilnejšie pritlaète. Pre pevnos� spoja je 
rozhodujúca sila, nie doba trvania tlaku. Otvorená doba je 20 až 50 
minút. Lepidlo nesmie preschnú�, inak môže dôjs� k èiastoènému 
odpadnutiu lepeného materiálu! Pri lepení na ve¾mi nasiakavé a 
porézne podklady (steny) môže by� otvorená doba ve¾mi krátka (10 – 
20 min). V takom prípade ošetrite podklad penetraèným náterom ako 
je uvedené vyššie v tomto odseku. Pri práci je nutné zabezpeèi� 
dobré vetranie. Spoj odoláva vode a bežným chemikáliám a možno 
ho namáha� po 24 hodinách.
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* platí pri 20 oC a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

*
*

Teplota pri skladovaní: +5 až +25 °C

PREHLÁSENIE
Výrobca plne zodpovedá za kvalitu výrobku a zaruèuje, že výrobok je 
v záruènej dobe zhodný so špecifikáciou pod¾a tohoto Technického 
listu. Pretože nemá vplyv na podmienky pri práci a na jej odborné 
prevedenie, nemôže prevzia� zodpovednos� za výslednú kvalitu 
práce. Pre posúdenie vhodnosti lepidla doporuèujeme pred použitím 
urobi� vlastnú jednoduchú skúšku lepením alebo si od nás vyžiadajte 
technickú podporu.
Uvedené informácie sú založené na súèasnom poznaní, 
skúsenostiach  a testovaní výrobcu. Zároveò si výrobca vyhradzuje 
právo na zmenu textu. S uvedením tohoto listu všetky 
predchádzajúce strácajú platnos�. Aktualizované 15.06.2018

ÈISTENIE
Náradie a škvrny oèistite ihneï TOPprén riedidlom skôr ako zaschnú.

ZNEŠKODÒOVANIE 
Zneškodni� v zmysle zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
Neodstraòova� spoloène s odpadmi z domácností. Nespotrebovaný 
produkt vrátane obalu zneškodni� v certifikovanej zberni 
nebezpeèných odpadov (kód odpadu 08 04 09, kat. N).

Obsah org. rozpúš�adiel - VOC: 0,75 kg/kg

Obsah celk. org. uhlíka - TOC: 0,56 kg/kg

Tepelná odolnos� - po vytvrdnutí: + 80  °C
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