
 
 

Technický list 
 

 
 

Datum revize: 26.8.2022 

MONTÁŽNÍ LEPIDLO MONT FIX 

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. 
S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. 
Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě 
doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. 
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Snadno použitelné Montážní lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou výslednou pevností lepeného 
spoje. Vyplňuje mezery a nerovnosti povrchu. Dobře přilne k většině porézních i neporézních materiálů.  
Na savých podkladech vykazuje rychlý nástup lepicí síly. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu. 

 
 
Charakteristika:  
▪ nahrazuje hřebíky a šrouby  
▪ bez nutnosti fixace umožňuje lepení předmětů  

až do hmotnosti 70kg/m²  
▪ zajišťuje dlouhodobé opakované používání (nezasychá v obalu)  
▪ vyplňuje mezery a nerovnosti povrchu  
▪ ideální pro univerzální využití v domácnosti  
▪ odolává působení vlhkosti, je bílé a přetíratelné  
▪ má dobrou přilnavost na většinu běžných materiálů  
▪ neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu,  
▪ nevytvrzené lepidlo snadno se čistí vodou  
 
Příklady použití:  
▪ montážní lepení většiny stavebních materiálů jako dřevo, 
kámen, beton, cihly, keramika, kovy, plasty (mimo PE, PP, PTFE), 
překližka, dřevotříska, pěnový polystyrén, laminát apod.  
▪ lepení laminovaných povrchů, polystyrénu, PVC, keramiky, kovů 
na běžné podklady  
▪ lepení obvodových podlahových lišt a dekorativních lišt a panelů  
▪ lepení parapetů, prahů a soklů  
▪ lepení obkladových desek na stěny a podlahy  
▪ lepení tepelně izolačních desek  
▪ opravy uvolněných obkladaček  
 
Provedení:  
Barva: bílá  
Balení: kartuše 300ml 
 
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném 
původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vhodné povrchy:  
Podklady: všechny materiály, kromě PE, PP a bitumenových 
materiálů.  
Stav povrchu: čistý, suchý, soudržný bez prachu a mastnoty  
Příprava povrchu: není vyžadována  
Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla  
k materiálu.  
 
Pracovní postup:  
Nanášení: Aplikační pistolí na jeden z povrchů v bodech nebo 
pruzích. Lepidlo vždy naneste do krajů a rohů lepených částí. 
Komponenty ihned spojte a silně přitlačte, nebo poklepejte 
gumovou paličkou. Při lepení na svislé plochy mohou těžké části 
vyžadovat podepření.  
Čištění: vodou před zaschnutím, po vytvrzení mechanicky  
Pracovní teplota: +5°C až +35°C  
Opravy: stejným materiálem 
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu. 
 
Poznámky:  
▪ Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé ponoření do vody.  
▪ V případě lepení dvou nesavých materiálů se výrazně  
     prodlužuje doba vytvrzení lepidla.  

Báze  akrylát  

Konzistence  stabilní pasta  

Systém vytvrzování  fyzikální vysychání  

Specifická hmotnost  1,3 g/ml  

Otevřený čas (*)  cca 15 min.  

Rychlost vytvrzování (*)  (*) úplné vytvrzení za 24 hod.  
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