
BOSTIK FOLIEN KLEBER
LEPIDLO NA FÓLIE BOSTIK
permanentně lepivý

BOSTIK FOLIEN KLEBER je mnohostranně použitelné disperzní lepidlo se silnou počáteční a
stálou konečnou lepivostí. Pro vzduchotěsné lepení stavebních fólií na stavební objekty dle DIN
4108–7.

VÝHODY, POUŽITÍ
neobsahuje rozpouštědla
pachově neutrální
silná počáteční lepivost
ideální pro těsnění parotěsných folií
stabilní konzistence pro zpracování v pozici nad hlavou

APLIKACE
BOSTIK FOLIEN KLEBER musí být aplikována na suchý podklad, nečistoty jako prach,
mastnoty, oleje, dehet, bitumen a silikony musí být odstraněny. Pro lepení/tmelení jednotlivých
materiálů doporučujeme provést vlastní zkoušky.

BOSTIK FOLIEN KLEBER se nanáší jako 6 mm tlustá housenka na pevný podklad. Nerovnosti je
nutné vyrovnat silnější vrstvou lepidla. Parotěsná fólie se opatrně přitlačí na housenku lepidla
tak, aby zůstala zachovaná vrstva tloušťky 3–4 mm. Již provedené napojení doporučujeme
později zkontrolovat, zda se spoje dodatečným namáháním, vniknutím vlhkosti, působením
mrazu nebo uvolněním podkladu neodlepily.

VYDATNOST
Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 15 metrů o průřezu „housenky“ 5–6 mm. Tento výpočet
je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikační teplota +5 °C až do +40 °C

barva světle modrá

doba tvrdnutí 27–72 hod v závislosti na podkladu a vzdušné vhkosti

hustota 1,20 g/cm³

odolnost proti teplu -20 °C až do +80 °C

skladování v suchu při +5 °C až +30 °C, chránit před mrazem

skladovatelnost 18 měsíců

Jednotky balení

balení  v kartonu
290 ml 20 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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