
 TECHNICKÝ LIST 

 
Dovozce: Investom, s.r.o., nám. T.G. Masaryka 2700, 760 01 Zlín, Czech Republic, 
prodejní sklad: Fryštácká 653, 760 01 Zlín, tel.: 577 007 531, fax: 577 007 537, e-mail: investom@investom.cz, web: www.investom.cz 
Výrobce: Bostik BV, Postbus 303, 5201 AH´s-Hertogenbosch, Netherlands http: www.simson.cz , www.investom.cz 

L E P I D L A  A  T M E L Y  

HighTack 
Výrobek 
Výrobek Simson HighTack je vynikající, trvale elastické konstrukční lepidlo na bázi Silyl Modifikovaného Polymeru (SMP) s velmi 
vysokou počáteční přídržností.  

Aplikace 
HighTack je zvláště vhodný pro strukturální lepení desek a prefabrikovaných elementů v profesionálním obkládání, interiérových a 
stropních konstrukcích. Ve většině aplikací není nutné podpírání nebo upínání spojovaných dílů. HighTack má vynikající přilnavost na 
dřevo, sádru, cihly, beton, sklo, glazované plochy, kovy, lakované povrchy a různé plasty. 
Příklady aplikací: 

• Nástěnné panely a stropní panely (vnitřní).  
• Zvukově izolační desky (minerální vlna, dřevo-vláknité cementové panely, syntetické pěnové panely). 
• Tepelně izolační desky (PUR, PIR, PS).  
• Rámy (okna, dveře, apod.) ve stavebních konstrukcích. 
• Dřevěné a plastové opracované zdi, dekorativní (sádrové) ozdoby, rámy, prahy, okenní parapety, lišty. 
• Prefabrikované stavební prvky (střešní a obkladové prvky) v rámech. 

 Vlastnosti 
• Velmi vysoká počáteční pevnost a rychlé vytváření vnitřní pevnosti. 
• Velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů. 
• Přilnavost dokonce i na vlhké povrchy. 
• Neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty. 
• Velmi pevný a trvale pružný. 
• Nezpůsobuje korozi na lepených kovech. 
• Pro venkovní i vnitřní použití. Odolný UV záření a povětrnostním vlivům. 

Způsob použití 
Povrch: Povrchy musí být dostatečně pevné a tuhé. Plocha nemusí být zcela suchá (může být mírně vlhká). 
Příprava lepení: Materiály, které mají být spojeny, musí být čisté, suché, prachu a mastnoty zbavené. Na porézní povrchy se 
doporučuje aplikovat přípravek Primer MSP, na neporézní povrchy s vysokou vlhkostí /zatížené vodou a / nebo mechanicky zatížené 
se doporučuje použít přípravek Prep M. 
Použití: Aplikujte HighTack v housenkách na podkladu nebo na materiálu, který má být přilepený speciální tryskou se zářezem ve 
tvaru V. Pro informace týkající se vzdálenosti mezi housenkami lepidla čtěte článek „množství lepidla“. Bostik doporučuje vrstvu 
lepidla 3 mm mezi spojovanými prvky, tak aby lepidlo mohlo absorbovat deformace (zvláště, když je spoj vystaven venkovnímu nebo 
velmi vlhkému prostředí). Tato minimální 3 mm vrstva může být dosažena použitím dřevěné / plastové distanční podložky nebo 
kousky pěnové pásky o tloušťce 3 mm. Pokud lepicí vrstva není zatěžována pohyby, nebo je vystavena jen minimální deformaci mezi 
stavebními prvky je dostačující tloušťka lepicí vrstvy minimálně 1,5 mm. Pro více informací o tloušťce vrstvy lepidla konzultujte 
dodavatele. 
Doba otevření: Spojte prvky, které mají být lepeny co nejdříve, nanejvýš do 15 minut (záleží to na teplotě a relativní vlhkosti 
vzduchu). Po spojení máte stále možnost lepené díly usadit do konečné pozice, než je pevně stisknete ručně nebo pomocí gumového 
kladiva. 
Čištění: Zbytky lepidla, které budou vytlačeny mezi spojovanými prvky mohou být odstraněny nebo zapraveny stěrkou. Čerstvé zbylé 
lepidlo může být očištěno přípravkem Cleaner 14. Ztuhlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. 

Doba vytvrzování a pevnost 
HighTack kombinuje výhody lepicí pásky a lepidla s reaktivním systém vytvrzování. 

• Ihned po ukončení aplikace má produkt vysokou počáteční přilnavost a zároveň silnou vnitřní pevnost, takže je možné 
pracovat bez přídržných svorek nebo je možné element přesouvat, nebo na něm okamžitě dále pracovat. 

• po vytvrzení vlivem vzdušné vlhkosti HighTack vulkanizuje na permanentně pružný a velmi pevný lepený spoj. 

Na počátku 
Okamžitě po aplikaci Simson HighTack je jeho vnitřní pevnost tak velká, že je možné spojovat díly bez nutnosti jejich dodatečné 
fixace. 
Vnitřní pevnost   >0,002 N/mm2 
Pevnost na 1m2 lepené plochy  >2.000 N (>200 kg) 

Po jedné hodině se pevnost ztrojnásobí 
Vnitřní pevnost   >0,006 N/mm2 
Pevnost na 1m2 lepené plochy  >6.000 N (>600 kg) 

Po vytvrzení 
HighTack vytvrzuje vlivem vzdušné vlhkosti na trvale elastické velmi pevné lepidlo. 
Maximální pevnost v tahu je >3 N/mm2, pevnost ve smyku je 2 – 4 N/mm2 v závislosti na konstrukci spoje. Čtěte Technická data pro 
další informace ohledně pevnostních vlastností. 

Množství lepidla 
Pro požadavek počáteční pevnosti 
HighTack musí být aplikován v housence trojúhelníkového průřezu. Přitlačením lepené části k podkladu se lepidlo rozšiřuje mezi 
lepenou částí a podkladem. Konečná velikost lepicí vrstvy určuje sílu vazby jak počáteční, tak po vytvrzení. 
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Vztah mezi rozměry housenky lepidla a konečné lepicí vrstvy, je určen strukturou povrchu lepených materiálů a samozřejmě konečnou tloušťkou vrstvy 
lepidla. Trojúhelníková lepící housenka (pásek) 9 mm na výšku a 9 mm na šířku (průřez cca. 40 mm2) má za výsledek konečnou lepicí vrstvu o šířce 13 
mm a tloušťce 3 mm na hladkém povrchu. Na drsných površích s minimální tloušťkou lepící vrstvy 3 mm bude mít konečná lepící vrstva šířku asi 10 
mm. Při tloušťce konečné lepící vrstvy 1,5 mm bude její šířka cca 26mm respektive 20 mm.  

Nanášejte lepidlo v trojúhelníkových housenkách (páscích) paralelně vedle sebe, a to tak, že vlhkost vzduchu bude mít přístup k dutinám mezi 
housenkami lepidla. Odvinete-li se od standardní trojúhelníkové housenky o 9 mm výšky a 9 mm šířky a od tloušťky vrstvy lepidla po přitlačení 1,5 mm 
respektive 3 mm podle zmíněného vztahu mezi šířkou konečné lepící vrstvy (plochou lepidla) a hmotností lepených dílů, naleznete vztah, díky kterému 
určíte potřebné množství lepidla (počet a osová vzdálenost housenek). Doporučuje se provést test před zahájením procesu lepení. 

Při lepení velkých stěnových nebo stropních elementů berte také v úvahu další možné síly působící na odloupnutí elementů (například, když jsou 
panely nerovné či zprohýbané) 

Přídržná síla bezprostředně po montáži 
Tloušťka lepidla 1,5mm (na rovném povrchu-s šířkou po přitlačení asi 26 mm) 
Osová vzdálenost housenek  bezprostředně  po 60 minutách 
    (na 1 m2)   (na 1 m2) 
10 cm (povrch lepidla 26%)  365 N (37 kg)  1095 N (111 kg) 
20 cm (povrch lepidla 13%)  180 N (18,5 kg)  540 N (55 kg) 
30 cm (povrch lepidla 9%)  120 N (12 kg)  360 N (37 kg) 
40 cm (povrch lepidla 6%)  90 N (9 kg)   270 N (27 kg) 

Tloušťka lepidla 3,0 mm (na rovném povrchu-s šířkou po přitlačení asi 13 mm) 
Osová vzdálenost housenek  bezprostředně  po 60 minutách 
    (na 1 m2)   (na 1 m2) 
5 cm (povrch lepidla 26%)  365 N (37 kg)¨  1095 N (111 kg) 
10 cm (povrch lepidla 13%)  180 N (18,5kg)  540 N (55 kg) 
20 cm (povrch lepidla 6,5%)  90 N (9 kg)   360 N (37 kg) 
30 cm (povrch lepidla 4,5%)  60 N (6 kg)   270 N (27 kg) 
40 cm (povrch lepidla 3%)  45 N (4,5 kg)  135 N (14 kg) 

Když určíte počet pásků (housenek) lepidla mějte na paměti že: 
• vnitřní hodnota delaminace součástí, které mají být spojeny, by neměla být překročena (např. stropní panely na bázi minerální vlny). Při 

použití podobných materiálů je moudré používat co nejvíce lepidla na povrchu. 
• Proužky lepidla rozmístěte pravidelně na površích, které mají být spojovány 

Pro určení množství lepidla potřebného pro dostatečnou počáteční přídržnost můžete konzultovat dodavatele. Je také důležité, zda čerstvý spoj bude 
zatížen napětím v tahu nebo střihu, popřípadě v krutu. Čerstvě lepený spoj bude zatěžován těmito silami navíc k působení hmotnosti lepených částí. 

Technická data 
Základní materiál   silyl modified polymer (SMP) 
Komponenty   1 
Specifická hmotnost   cca. 1,35 g/ml 
Obsah rozpouštědel   0% 
Obsah izokyanátů   0% 
Obsah sušiny   100% 

Po aplikaci: 
Vnitřní pevnost (počáteční)   0,002 (N/mm2) 
Vnitřní pevnost (po 60 min)  0,006 (N/mm2) 
Povrchové tuhnutí   asi 15 min 
Rychlost vytvrzování   3 mm/24 hod 

Po vytvrzení: 
Napětí v tahu (100% prodloužení) 2,5 N/mm2  (ISO 37) 
Napětí v tahu   3,0 N/mm2  (DIN 53504/ISO 37)  
Protažení při přetržení  cca 200%   (DIN 53504/ISO37) 
Přizpůsobivost pohybu  20%   (DIN 53283) 

Aplikační teplota   neaplikujte pod +5°C 
Teplotní odolnost   -40°C až +100°C, dočasně +180°C (max. 30 minut) 
Odolnost proti vlhkosti  velmi dobrá 
Odolnost proti mrazu   dobrá 

Barva: bílá    Balení: kartuše 290 ml, salám 400 ml, salám 600 ml 

Skladování 
Výrobek skladujte v chladu v neotevřených originálních obalech.  Otevřené balení má omezenou trvanlivost. 

Další informace 
Následující publikace jsou k dispozici na vyžádání: 

•  Bezpečnostní listy (BL) 
 
Všechny údaje, doporučení a bezpečnostní opatření jsou založeny na důkladném výzkumu a praktické zkušenosti a jsou nezávazné. Přestože 
dokumentace byla pořízena s maximální pečlivostí, výrobce nebere žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo tiskové chyby. Výrobce si 
vyhrazuje právo upravit výrobek, kdykoliv to považuje za nutné. Vzhledem k tomu, že design, kvalita substrátu a podmínky při aplikaci spadají mimo 
naši kontrolu, žádná zodpovědnost za provedené stavební práce nemůže být přijata na základě této dokumentace. Proto doporučujeme provést vlastní 
zkoušky na místě. Všechny naše prodeje a dodávky jsou předmětem našich obecných prodejních a dodacích podmínek. 
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