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

RapidTack 
Výrobek 
Simson RapidTack je pastovité konstrukční lepidlo na bázi akrylátové disperze. Lepidlo je bez rozpouštědel a je charakterizováno 
velmi vysokou počáteční přídržností. Proto v mnoha případech není nutná dodatečná fixace lepených částí během vytvrzování. 
RapidTack má dobré vyplňovací vlastnosti a může být použit v interiéru jako lepidlo na většinu běžných stavebních materiálů jako 
beton, zdivo, dřevo, omítky a kovy. Velmi vhodné je pro lepení materiálů, jako jsou interiérové panely, dřevěné lišty, dekorativní 
polyuretanové trámy, desky dřevovláknité, dřevo, keramické dlaždice, sádrokartony, atd.  

Aplikace 
• lepení prahů, okenních parapetů, vnitřní stěnové panely. 
• lepení dekorativních PU trámů, polystyrenových lišt, PVC římsy. 
• lepení desek sádrokartonových desek, sádrové ornamenty. 
• dřevovláknité desky, desky z minerálních vláken na stěny, keramické dlaždice na vnitřní stěny. 
• kovové lišty a na porézní podklady. 
• desky z izolační pěny, jako je pěnový polystyren a desky z polyuretanové pěny. 

 Vlastnosti 
• bez rozpouštědel. 
• na vodní bázi, pro použití jen v interiérech, citlivé na mráz. 
• univerzální aplikace s velmi dobrou vyplňovací schopností. 
• vysoká počáteční pevnost a vysoká pevnost lepených spojů. 
• připraven k okamžitému použití, ekonomické, protože se aplikuje v tečkách nebo kuličkách. 
• dobrá odolnost teplu i chladu. 
• snadná práce s výrobkem. 

Přilnavost 
Pro většinu podkladů ze dřeva, dřevěných vláken, betonu, kamene, cihel a omítky  RapidTack vykazuje dobrou přilnavost. Při lepení 
neporézních předmětů, jako je PVC nebo kovy musí být podklad porézní. Podklady musí být trvale suché, bez volných částic, bez 
prachu, mastnoty, oleje a maziva. Adheze může být zvýšena prostřednictvím vhodného disperzního penetračního nátěru použitého 
na lepené části před lepením. Konzultujte s dovozcem v případě pochybností, a pokud lepené substráty nejsou uvedeny v tomto 
technickém listu. 

Použití 
RapidTack se aplikuje v tečkách nebo korálcích na jednom ze substrátů. Při lepení desek (panelů) je hmotnost těchto panelů určující 
pro počet korálků nebo teček lepidla. Maximální vzdálenost mezi tečkami nebo korálky je 25 cm. Po nanesení lepidla se musí oba 
substráty ihned spojit. Ustavení lepení dílů je po přiložení stále ještě možné. Poté pevně přitiskněte lepené díly k sobě. Tento způsob 
použití je standardní pro všechny podklady a materiály. Podpora nebo svírání lepených dílů k sobě nástroji není nutné ve většině 
případů. 
Nicméně pokud existují síly působící na lepené části je nutno díly k sobě fixovat po dobu nejméně 24 hodin. Čištění čerstvého lepidla - 
zbytků je možné vlažnou vodou. V případě potřeby konzultujte s výrobcem lepeného substrátu (panelu). 

Technická data 
Základní materiál   akrylátová disperze 
Konzistence   pastovitá 
Specifická hmotnost   1,3 gr/cm3 
Počáteční přídržnost   až 150 kg/m2 (plně lepené plochy) 
Aplikační teplota   ideální: mezi +15°C  až +20°C 
Teplotní odolnost   -20°C  až +70°C 
Vytvrzování / zatížitelnost  lze zatížit po 48 hodinách 
Spotřeba při 0,5 cm otevření trysky korálky:  15 metrů 

tečky ve vzájemné vzdálenosti max. 25 cm cca 10 m2 (panelů)  
Barva    bílá 
Balení    kartuše 380g 

Skladování 
Výrobek může být skladován po dobu 12 měsíců v prostředí bez chladu a mrazu v suchých podmínkách (mezi +5°C a +25°C), v 
neotevřených originálních obalech. Viz kód: (B)est (B)efore MMRR. 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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