
LEPIDLA KLEIBERIT
®

LEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍLEPIDLA PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
P i výrob   nábytku, oken a dve í z masivního d eva, spárovky a jiných velkoplošných materiál   získávajíř ě ř ř ů
na významu ta lepidla, která lze použít univerzáln í m  kkého i tvrdého d eva.ě, pro lepen ě ř
Lepidla lze nanášet raklí, vále kem, pomocí št  tce i st íkáním.č ě ř
Kontaktní zpravidla vyžadují oboustranný nános, u rovných ploch vysta uje jednostranný nános.lepidla č

Lepidla KLEIBERIT pro univerzální lepení

Báze Produkt
Viskozita

(mPas)

Otevřená doba

(min)

Odvětrávací doba

(min)

Lisovací doba

při 20°C (min)

PVAC

305.0 10.000 10 Ca. 15-20

320.0 15.000 10 Ca. 15-20

323.0 13.000 5-10 Ca. 10

1-K PUR

501.0 / 507.0 8.000 25-30 Ca. 60

568.0 Pastovitá 4 Ca. 15

569.0 35.000 5-7 Ca. 60

Spotřeba 100 až 150 g/m strojně
2

150 až 200 g/m ručně
2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 C
o

8 - 12 min.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO KLEIBERIT 305.0
vysoce jakostní D2 disperze syntetických pryskyřic

� PVAC disperze pro universální použití
� montážní lepení a lepení koster, lepení vrstvených materiálů a

laťovkových středů, lepení spár dýhy, lepení spár a rámů tvrdého i
měkkého dřeva

� dobrá odolnost proti vlhkosti, kvalita lepení D2, vysoká počáteční
pevnost prvků a tvrdých pěn

Spotřeba 100 až 150 g/m strojně
2

150 až 200 g/m ručně
2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 C
o

od 10 min.

� PVAC disperze
� montážní spoje, lepení dýh, lepení vrstvených materiálů,

třískových a MFD materiálů, laťkových středů, lepení spár
arámů z tvrdého i měkkého dřeva

� vysoká pevnost spoje tvrdého i měkkého dřeva
� velmi dobrá odolnost proti krátkodobému působení vody -

kvalita spoje D2

EUROLEIM 320.0
plošné a montážní lepení, D2

Spotřeba 100 až 120 g/m strojně
2

ca. 150 g/m ručně
2

Otevřená doba ca. 10 min

Lisovací a vytvrzovací
doba

Lepení spár při 20 C
o

od 12 min.

KLEIBERIT 323.0
pro použití v průmyslu a řemesle, D2

� disperze syntetických pryskyřic
� lepení masivu a korpusů, montážní lepení, lepení dýh a

spár, lepení vrstvených desek, postforming, lepení koster
� dobrá odolnost proti vodě - kvalita spoje D2

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO SUPRACON 568.0
extrémně rychlé 1K lepidlo na bázi polyuretanu s vyokou pevností vytvrzující vlhkostí
s maximální odolností proti vodě D4 podle DIN EN 204 a tepelnou odolností dle WAT´91

� vynikající přilnavost na skoro všech stavebních materiálech, např.
dřevu a dřevěných materiálech, keramice, mramoru, kamenině,
tvrdém PVC, sádrokartonu, polystarenu, PUR a mnoha kovech (i
mědi, nerezu a hliníku)

� tixotropní = nestéká
� nelze použít na polyetylenu, silikonu, mastnotě, separátorech apod.

Množství nánosu 150 až 250 g/m
2

Otevřená doba ca. 4 min

Lisovací čas (23°C)

Teplota zpracování

Tepelná odolnost

15 až 30 min, dle použití

+5°C až +30°C

-30°C až +80°C
krátkodobě 100°C

více na
str.131

P i výrob nábytku z masivního d eva je pot eba na dokon ené plochyř ě ř ř č
ješt n  kdy nalepit další prvky – aplikace.ě ě
K tomu jsou ur ena speciální lepidla na lakované plochy, které podleč
možností lakovaný povrch naruší – naleptají, a umožní tak adhezní
spojení lepidla s lakovanou plochou. Jedna plocha by m  la být vždyě
savá. Jelikož kvalita lak je velice r  znorodá, je pot eba vždyů ů ř
vyzkoušet, zda použité lepidlo daný povrch laku naruší. Pro spojení
korpus ých rámových spoj se stále více používajíů, koster a jin ů
kolíkovací stroje s automatickým vst ikováním lepidla a naráženímř
kolík ena naše kolíkovací lepidla. Z d  vodu nízkéů. K tomu jsou ur ůč
viskozity lze tato lepidla s výhodou použít i pro vysukovací automaty
nebo za ízení na miniozubové spoje.ř

LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍLEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
� disperze syntetických pryskyřic
� lepení korpusů, okrasných lišt, dřeva a dřevěných materiálů na DD laky,

polyesterové plochy, SH laky, vodní laky, nitrolaky, melamínové povrchy, DKS
plochy

� 1-komp. lepidlo, žádné namíchání, bez doby zpracovatelnosti, výtečná
přilnavost bez zdrsnění pevnost podle DIN 53254 větší než 10N/mm

2

Spotřeba ca. 150 g/m
2

Otevřená doba ca. 6 - 8 min

Lisovací a vytvrzovací doba při lepení dřevo/dřevo ca. 15 min

SUPER-LACKLEIM 308.0
pro lepení na lakované a plastové povrchy bez zdrsnění

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

SUPER-LACKLEIM 308.0 0,5 kg 12 9 ks 206,00 8,250 C �

9,5 kg 1 9 ks 3 010,00 120,000 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Supracon PUR 568.0 310 ml 12 9 ks 201,00 8,050 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

MONT. LEPIDLO 305.0 0,5 kg 12 12 ks 85,00 3,400 C �

10 kg 1 12 ks 885,00 35,400 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

KLEIBERIT 323.0 10 kg 1 12 ks 1 060,00 42,400 C �

název obsah
bal
ks

skl.
měs

znak
nebezp.

MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

EUROLEIM 320.0 6 kg 1 12 ks 466,00 18,600 C �

10 kg 1 12 ks 730,00 29,200 C �

1531
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


