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Technický list 
 
Simson Industry je speciální paleta výrobků, která obsahuje pouze 
vybrané, vysoce kvalitní produkty speciálně vyvinuté pro průmyslové 
použití. 
 
Výrobek 
Simson ISR 70-09 je vysoce kvalitní produkt na bázi MS 
polymeru vyvinutý speciálně pro aplikace, kdy po spojení je 
podle výrobního postupu nutno výrobkem okamžitě 
manipulovat pro další zpracování. ISR 70-09 má vysokou 
počáteční přilnavost na většinu podkladů a rovněž vysokou 
počáteční vnitřní pevnost. Použití mechanických přídržných 
prostředků, svorek apod. může být podstatnou měrou 
redukováno, v mnohých případech může zcela odpadnout. Je 
použita Dual SMP® technologie zaručující zvýšení a kontrolu 
rychlosti vytvrzování, spolehlivost ve výrobním procesu a 
rozšíření možností aplikace. 
 

 
 
 
 
 
 
Použití 
Lepené spoje (např. plech-rám) v kovoprůmyslu, 
automobilovém průmyslu a při stavbě karoserií obecně, tam 
kde je požadována vysoké přídržná síla v počáteční fázi 
procesu lepení.  
Lepení kovových výztuží na kov (např. lepení výztuží do 
zavazadlových a odkládacích prostorů autobusů. 
Lepení rohových profilů (hliník, polyester) na (chladící) trajlery. 
Lepení bočních panelů na autobusy a vlaky. 
Charakteristika 
ISR 70-09 kombinuje výhody tavného lepidla s výhodami 
lepidla na reaktivní bázi. Ihned po ukončení instalace má 
produkt vysokou počáteční přilnavost a zároveň silně 
reaguje uvnitř hmoty, takže lepeným výrobkem je možno 
ihned manipulovat. Použití pomocných přídržných svorek 
může být proto podstatně redukováno, nebo odpadne 
úplně. Reakce je nastartována vzdušnou vlhkostí a 
pokračuje jako nevratný vulkanizační proces. 
Neobsahuje ředidla, ani isokyanáty, ani PVC. 
Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí. 
Obecně dobrá přilnavost na mnoho materiálů bez použití 
primeru. 
Je trvale elastický při rozsahu teplot od -40°C do +120°C. 
Neutrální, bez zápachu, vytvrzuje rychle. 
Dobrá snášenlivost s nátěrovými hmotami, laky a barvami na 
bázi dispersní a alkydové pryskyřice. (Kvůli velmi široké 
nabídce různých druhů nátěrových hmot na trhu se doporučuje 
test kompatibility.) 
Přetírat možno už při povrchovém vytvrzení. Přetření 
neovlivňuje vytvrzovací proces. 
Adheze 
Na čistém, suchém kovovém podkladu neobsahujícím prach a 
mastnotu má ISR 70-09 velmi dobrou přilnavost bez použití 
základního nátěru. Povrch je třeba pouze očistit a odmastit za 
použití neagresivního ředidla. Při aplikaci do prostor se 
zvýšenou vlhkostí se doporučuje použít základní nátěr Simson 
Primer M pro kovy. Také na sklo nebo lakované dřevo je ISR 

70-09 použitelný bez základního nátěru. Na neupravené dřevo 
a jiné porézní podklady je nutno použít Simson Primer P. Na 
podklady z PVC, epoxidu a polyesteru vykazuje Simson ISR 
70-09 všeobecně dobrou přilnavost bez použití základního 
nátěru. Není tomu tak ale u látek jako polyetylén, polypropylen 
nebo teflon. 
Aplikace 
Simson ISR 70-09 lze dobře nanášet pomocí ruční nebo 
tlakovzdušné pistole při teplotách mezi +5 až +35°C. Rychlost 
aplikace lze zvýšit zahřáním produktu na max. 70°C. Povrchy 
musí být spojeny během 30 minut (při 20°C a 50% rel. vlhkosti) 
po nanesení ISR 70-09. Obecně je doporučená síla vrstvy pro 
lepení 2mm. Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 50% lze ISR 
70-09 přetírat většinou průmyslových nátěrů již 10 minut po 
aplikaci. Nejlepší přilnavosti nátěrů je obecně dosaženo, pokud 
k aplikaci nátěru dojde v průběhu 4 hodin po aplikaci ISR 70-
09. Odstraňování nevytvrzených zbytků lze provádět za použití 
Simson Liquid 1 pomocí čisté nebarvené látky. Podklady je 
nutno předem otestovat, zda na ně nepůsobí Simson Liquid 1 
agresivně.  
Technické údaje 
 

Zákl. materiál: Silyl Modified Polymer (SMP) 

Počet složek: 1 

Způsob vytvrz. Vlhkostí 
Měrná hmotnost: 1,4 g/ml 
Čas otevření: < 30 min 

Shore A: cca 60 (DIN 53505) 

Pevnost v tahu - 
100% protažení: 

2,3 Mpa (N/mm2) 
(DIN 53 504/ISO 37) 

Pevnost v tahu: 2,9 Mpa  (DIN 53 504/ISO 37) 
Tažnost: cca 200% (DIN 53 504/ISO 37) 

Pevnost v střihu cca 2,1 MPa (DIN 53283/ASTM D1002 ) 
(Alu-Alu, tloušťka vrstvy adh. 2mm, test. rychlost 50mm/min.) 

Změna objemu < 3%  (DIN 52451) 
Povrch.vytvrzení: 10 min při 20°C a 50% rel. Vlhkosti 
Obsah ředidel: 0 
Obsah 
isokyanátu: 0 

Teplotní odolnost: -40°C až +120°C 
Teplotní odolnost: +180°C (max. ½ hod) 
Teplota pro 
zpracování: +5°C až +35°C 

E-modul (10%) cca  4,4 MPa (DIN 53504/ISO 37) 
Odolnost proti UV 
a povětrn. vlivům vynikající 

Barva: bílá 
Balení: kartuše 290 ml, 600ml salámy, jiné balení 

na dotaz 
 

Skladování 
Simson ISR 70-09 je možné skladovat po dobu 12 měsíců 
v uzavřeném obalu na suchém místě v teplotním rozmezí +5 až 
+30°C. (kartuše 18 měsíců) 

SIMSON ISR 70-09 


