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Posebno razvito, enokomponentno lepilo, ki se strdi ob vlažnosti zraka na osnovi
hibridnih polimerov z visoko začetno spojnostjo. Za lepljenje ogledal v skladu z DIN 1238
za notranjo uporabo.

Namen uporabe:
Za lepljenje srebrnih ogledal na stene ali vrata na sanitarnem območju na stene,
obložene s keramičnimi ploščicami, na betonske stene ali kovinske podlage v trgovinah,
pisarna ali diskotekah.

Obdelava:
Probau lepilo za ogledala ne smete nikoli nanesti čez celotno površino ali točkovno,
temveč s priloženo V-šobo v pravokotnih oblikah, kot črte z odmikom 10 cm. Nato
pritisnite ogledalo, dokler ne nastane debelina materiala od pribl. 2–3 mm med zadnjo
stranjo ogledala in podlago. Hrbtno stran ogledala je treba predhodno pregledati, da
nima prask ali drugih poškodb. Med strjevanjem je treba ogledalo dodatno fiksirati. Pred
uporabo je priporočljivo izvesti preizkuse oprijemanja.

Podlaga:
Površine, ki jih nameravati zlepiti, morajo biti suhe, brez nečistoče, olja ali maščob.

Pomembni napotki:
PROBAU lepilo za ogledalo je brez vonja, nevtralno, brez silikonov in izocianata, trajno elastično, odporno
na vremenske razmere in staranje ter se strdi pod vplivom zračne vlage v trajno trdno, na vlago odporno in
raztezno lepilo. Se ne sprime z materiali, kot so na primer katran, bitumen, guma, teflon, polietilen ali
polipropilen. Pred uporabo je priporočljivo izvesti preizkuse oprijemanja.

Temperatura obdelave:
od +5 °C do 40 °C.

Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature:
od pribl. -60 °C do pribl. +80 °C.

Čas tvorjenja kožice:
pribl. 15-25 min.

Čas do popolne strditve:
pribl. 12 mm/na dan (odvisno od debeline sloja, zračne vlage in temperature). Mehanična trdnost ne prej kot
po pribl. 72 urah.

Skladiščenje:
Suho, hladno in zaščiteno pred zmrzaljo.

Barvni odtenek:
bel

Vsebina:
450 g
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Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 18 mesecev od datuma proizvodnje, glej žig na embalaži.

Odstranjevanje odpadkov:
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati.

Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva.

Napotek:
Upoštevajte navodila na embalaži.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.




