
 

 
 

Technický list  
 
 

 
Dátum revízie: 9.5.2012 

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
S.N.A.I.L. s.r.o.,Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841  www.soudal.sk 

 
Lepidlo na polystyrén je pasta na báze disperzie syntetických živíc určená na okamžité použitie na  lepenie 
výrobkov z penového polystyrénu na porézne podklady. 
 
Technické dáta: 

Báza Styrén - akrylát 

Konzistencia pasta 

Systém vytvrdzovania fyzikálne vysychanie 

Doba spracovate ľnosti (*) 15 minút 

Doba vysychania cca 24hod 

Špecifická hmotnos ť cca 1,7 g/cm³ 

Pri ľnavos ť 1,55 N/mm² 

Spotreba cca 1kg/m² (pri celoplošnom nanášaní) 

Teplotná odolnos ť -20°C až +70°C 
(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu. 
 
Charakteristika: 
� okamžité a jednoduché použitie 
� silná priľnavosť 
� neobsahuje rozpúšťadlá 
� nehorľavé 
� vyrovnávacie schopnosti pri lepení na nerovný povrch 
 
Príklady použitia: 
� lepenie všetkého penového aj extrudovaného polystyrénu 
� lepenie k rôznym druhom povrchov ako napr. drevo, tehla, 

kameň, drevotrieska, sadrokartón 
� lepenie stropných polystyrénových dosiek 
� lepenie izolačnej peny na steny alebo podlahu 
� lepenie líšt z polystyrénu 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: plastová tuba 250 g, kartuša 400 g, vedrá 1kg a 3 kg 
 
Skladovate ľnos ť: 
24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C.  
 
 
 
 
 

Vhodné povrchy: 
Podklady: porézny podklad ako kameň, murivo, betón, sadra, 
sadrokartón, drevo. Aspoň jeden z materiálov by mal byť 
porézny. Pri lepení nesavých podkladov sa výrazne predlžuje 
čas vytvrdzovania. 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a nedržiacich 
častí 
Príprava povrchu: veľmi porézne materiály ošetrite penetráciou 
napr. Soudal Akrylátovou penetráciou. 
Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať priľnavosť lepidla 
k materiálu. 
 
Pracovný postup:  
Nanášanie: Nanášajte lepidlo bodovo alebo celoplošne 
zubovou stierkou na plochu, ktorú stihnete polepiť do 15 minút. 
Potom priložte prírezy polystyrénu a silne dotlačte. Dorovnajte 
v rohoch.  
Čistenie: vodou pred vytvrdnutím, po vytvrdnutí iba 
mechanicky. 
Pracovná teplota: +5°C až +30°C 
Opravy: Lepidlo na polystyrén  
 
Bezpečnos ť: 
Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. 
Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku. 
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