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Aplikace pryžových profilů se samolepící páskou a jejich 
skladování 

 

Návod k použití: 

Lepené povrchy musí být zbaveny nečistot, prachu, vlhkosti a separačních činidel. Pečlivě 
očistěte a odmastěte lepený povrch. Ustřihněte potřebnou délku těsnění, přiložte na místo 
určení, postupně odstraňujte ochranný papír a přilepujte. Důkladně přitlačte. V případě lepení 
na dřevo je možno použít hřebíčky pro dodatečnou fixaci. 
 
Samolepící profil, který by měl být použit na vertikální případně horní aplikaci („vzhůru 
nohama“), nesmí být během instalace více jak 30 minut bez podpory. 
 

Technické údaje lepidla: Termolepidlo 990 213/1 

Základní surovina:  termoplastický kaučuk 
Barva:    hnědá transparentní 
Bod měknutí:   72°C 
Odolnost za tepla:  je podmíněna bodem měknutí 
Odolnost za mrazu:  dobrá, film zůstává elastický i za nízkých teplot 
 

Všeobecné vlastnosti: 

Standardně se jedná se o lepidlo pro montážní účely, nelze používat jako permanentní lepidlo. 
Pro zajištění trvanlivosti nalepení se doporučuje fixovat těsnění k podkladu mechanicky. 
Lepidlo je určeno pro jednostranné lepení pryžových profilů k podkladům specifikovaných 
v pokynech pro zpracování. 
 
Pokyny pro zpracování: 

Lepidlo po aplikaci smí přijít do styku s těmito látkami: vzduch, voda, dřevo, pryž, neměkčené 
PVC, textil a nátěrové hmoty. 
Vzájemné působení lepidla a nátěrových hmot, plastů a neměkčeného PVC je nutno odzkoušet 
za skutečných podmínek. Přilnavost lepidla může být ovlivněna migrací olejů a změkčovadel. 
Lepidlo není odolné působení olejů, změkčovadel, organických rozpouštědel, kyselin a zásad. 
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Skladování: 

Vlastnosti lepidla / samolepící pásky můžou být během skladování ovlivněny UV zářením a 
teplotou. Při skladování je nutné udržovat materiál navinutý tak, jak byl dodán, a to až do doby 
použití. V opačném případě může dojít k odlepení podkladového papíru, což může způsobit 
předčasné vyschnutí lepidla. Doporučená skladovací teplota je v rozsahu od 15 do 25°C s max. 
relativní vlhkosti 65%. Při skladovací teplotě nižší než 10 ° C je před použitím doporučeno 
ponechat profil s páskou stabilizovat na okolní teplotu. Nejlepší teplota pro aplikaci 
samolepícího profilu se pohybuje v rozmezí 18 až 25 °C v suchém prostředí. 
 
Funkčnost uskladněného profilu s lepicí páskou není trvalá. Odolnost proti stárnutí (tj. doba, po 
kterou páska udržuje funkční úroveň adheze) se uvažuje 6 měsíců od data výroby za 
předpokladu, že jsou dodrženy podmínky skladování. Sluneční záření, teplota a vlhkost jsou 
látky podporující stárnutí, resp. dobu použitelnosti. 


