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LEPIDLO NA PŘICHYCENÍ 
PAROZÁBRANY VR 233 

 
JEDNOSLOŽKOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO NA BÁZI SYNTETICKÉHO KAUČUKU 

 

Charakteristika výrobku 

Speciální fixační kontaktní lepidlo, které se aplikuje nástřikem. Je primárně určené k uchycení parozábrany ke kovovým 
sádrokartonovým profilům a dřevěným KVH hranolům i k sobě navzájem. Lepidlo může být nanášeno na většinu 
podkladů (běžné stavební materiály jako je například dřevo, zdivo, minerální vlny, polystyreny, atd.). Výrazně snižuje 
čas potřebný k instalaci parozábrany. Protiskluzná a přídržná fixace. Dlouhá otevřená doba. 
Není vhodné pro lepení PE, PP, PTFE, substrátů ze živce, mědi nebo měď obsahujících materiálů, jako jsou bronz a 
mosaz. Doporučujeme provést pro každý povrch předběžný test přilnavosti.  

 
 
Technické parametry 

Aplikace 
Materiály určené ke spojení musí být suché, čisté, bez prachu či mastnoty a měly by do sebe dobře zapadat. Sprej před 
použitím dobře protřepejte. Tryska spreje je otočná a lze tedy měnit směr nástřiku lepidla na vodorovný, nebo svislý. 
Po celou dobu nanášení udržujte sprej ve vzpřímené poloze a trysku držte plně stisknutou. Lepidlo nanášejte 
rovnoměrně na podklad ze vzdálenosti cca 5 až 10 cm.  Po nanesení nechte lepidlo alespoň 1 minutu odvětrat                 
(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti), poté přiložte fólii a pevně přitiskněte (otevřená doba po odvětrání je cca 1 hodina, 
během této doby je možné fólii odlepit a znovu přilepit).  
Po nanesení podržte sprej dnem vzhůru a stiskněte trysku, dokud nezačne vycházet pouze samotný hnací plyn, ne 
lepidlo, aby se zabránilo ucpáním otvoru trysky. Pokud lepíme spoje parozábrany k sobě navzájem, nebo spoje mezi 
konstrukcí a fólií je nutné přelepit materiál páskou určenou pro parotěsné a vzduchotěsné spoje. Lepidlo nevytváří 
vzduchotěsný spoj a neslouží jako trvalá fixace parozábrany. Po utěsnění je nutné ji mechanicky přikotvit. 
Aplikační teplota +5 až 30 °C.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Základ Syntetický kaučuk 

Hustota 0,87 g/cm3 

Celkový obsah pevných látek Cca 20% 

Doba odpaření 15 – 30 s 

Otevřená doba  1 h 

Nanášecí teplota 5°C – 30°C 

Spotřeba 100 – 300 ml / m2  

Skladovatelnost 

min.12 měsíců v původně uzavřené 
nádobě, skladovat při teplotě mezi +5 
°C a +25 °C 
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Bezpečnost a hygiena 

Bezpečnost práce 
Při práci dodržovat základní hygienická pravidla – nejíst, nepít, nekouřit. Prostory, ve kterých probíhá aplikace, musí 
být dobře větrané. 
Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení očí vypláchnout čistou vodou.  
 
Balení 

Lepidlo je dodáváno ve spreji. Obsah balení je 500 ml. 
 
 
 
 
 
Upozornění: 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle 
stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat 
právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému 
výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s Přílohou II nařízení (ES) 1907/2006 ve znění 
nařízení (ES) 453/2010 a podle nařízení (EU) 2020/878.  
 


