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Technický list 
 
 
Výrobek 
 
SimsonPrene je vysoce kvalitní pastovité neoprenové 
lepidlo s univerzálním použitím, které má vysokou 
vyplňovací schopnost. Nahrazuje spojovací materiál 
jako hřebíky, šrouby, nýty, vruty. 
 

 
 
Použití 
 
Spojování betonu, plastu, keramických dlaždic, kovu (i 
se zkorodovaným povrchem) dřevěných obkladů, 
dekoračních, rohových, krycích, garnátových a 
kobercových latěk, okrajových lišt a okenních říms, 
prahů, izolačních krytů, schodištních stupňů, 
kabelových spon, čísel domů, jmenných tabulek, 
háčků apod. 
 
Charakteristika 
 

Univerzální použití 
Stavební pastovité lepidlo 
Vysoká vyplňovací schopnost 
Vysoká adhezní síla 

 
Aplikace 
 
Substrát: substráty by měly být čisté, suché a 

zbavené prachu a mastnoty. 
Nástroje: tmelící pistole, špachtle, tmelící nůž. 
Příprava: silně porézní substráty by měly být 

předem upraveny pomocí SIMSONKIT 
Způsob 
použití: aplikujte SimsonPrene na substráty 

v páscích nebo tečkách ve vzdálenosti 
20 až 40 cm. Ujistěte se, zda jsou kraje 
dobře zásobeny lepidlem. 

Čas 
spojování: spojení by mělo být ukončeno do 10 

minut. 
Montáž 1: zpevněte obě části a dobře je k sobě 

přitiskněte. Je možné tahem 
(klouzáním) dostat spojované části do 
požadované pozice. 

Montáž 2: v případě, že požadujete vysoce 
kvalitní spojení, spojte části okamžitě 
po nanesení lepidla a pevně je k sobě 
přitiskněte. Pak je rozlepte a nechejte 
cca 10 minut zaschnout. V této době 
dojde k odpaření složek rozpouštědel. 
Nakonec části opět spojte a dobře 
přitiskněte k sobě. Spoj zatvrdne v této 
pozici. 

Spotřeba: 150 až 250 gr/m2. 
Ředění: není doporučeno. 
Čištění: Simson Liquid 1. 
 
Technické údaje 
 
Základní 
materiál: 

neoprenová (polychloroprenová) pryž 
s rozpouštědly. 

Konzistence: pastovitá 
Odolnost proti 
chemikáliím: 

ředěné alkalické látky, minerální oleje, 
nízkoaromatická alifatická ředidla 

Odolnost proti 
vlhkosti: dobrá 

Teplotní 
odolnost: -20 až +80°C 

Obsah 
suchých 
složek: 

cca 62% 

Měrná 
hmotnost: cca 1,1 g/ml 

Viskozita: 200 Pa.s 
Bod vznícení: <-18°C 
Barva: béžová 
Balení: kartuše 310 ml 

plechovka 5 l (na požádání i 750 ml) 
 
Skladování 
 
Lepidlo je možné skladovat po dobu 12 měsíců 
v uzavřeném obalu na suchém místě v teplotním 
rozmezí +5 až +30°C. 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Silná hořlavina. Udržujte mimo dosah dětí na dobře 
větraném místě dostatečně vzdáleném od jakéhokoliv 
zdroje možného zážehu. Nekuřte. Nevdechujte 
výpary. Při zasažení očí ihned vymýt velkým 
množstvím vody. Konzultovat s lékařem.  

SimsonPrene 


