
Popis
Lepidlo na bázi disperze akrylátových kopolymerů.

Provedení
Obj. č. Barva Objem v ml Obsah dodacího kartonu

500200 světle zelená 600 12 salámů

Forma dodání
OT302 se dodává jako salám o objemu 600 ml

Technická specifikace
Báze disperze akrylátového kopolymeru, bez obsahu

změkčovadel a halogenů
Charakter trvale pružné lepidlo

Systém fyzikální schnutí

Doba vytvrzování 2-3 dny v závislosti na druhu fólie a stavební vlhkosti 

Hustota cca 1,2  g/cm³

Aplikační teplota -10 °C až +50 °C

Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C

Skladování 1 rok v neotevřeném originálním balení při teplotě od +10 °C
do +25 °C

Příprava
Podklad musí být savý a nosný, zbavený oleje, tuku, prachu

a jiných částic zhoršujících přilnavost.

Zpracování
Salám vložte do aplikační pistole k tomu určené a uřízněte

na konci svorku.

Na podklad, na který budete lepit, naneste OT302 a

přiložte membránu/fólii.

Pro dosažení dostatečné přilnavosti omítky k

membráně/fólii musí být fólie nalepena na zeď po celé

ploše.

Salámy po otevření spotřebujte do 24 hodin.

Lepené spoje nesmějí být trvale mechanicky zatížené v

tahu, střihu apod.

Po slepení spojů membrán musí hmotnost izolačního

materiálu přenášet konstrukce z latí. Lepené spoje

případně zajistěte latěmi.

Zvýšenou vlhkost vzduchu v místnosti odvádějte

důsledným a trvalým větráním.

Důležité upozornění
inerální podklady mohou být mírně vlhké. Lepení na namrzlé

povrchy není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech

illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníku.

Fixace membrány lepidlem OT302 je možná k podkladům jako

jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo, plasty, kovy, OSB

deska, dřevotříska, MDF deska a překližka. Za kontrolu kvality

podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla.

Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.

 

OT302

Lepidlo na membrány
Premium+

Toto trvale pružné lepidlo slouží k vytváření

vzduchotěsných a vodotěsných spojů u

parobrzdicích a fasádních membrán (pojistné

hydroizolace). Slouží také k vyrovnání

nerovností v oblasti podkladu např. ostění a

pro jednoduché slepení a utěsnění spojů při

realizaci složitějších detailů. Toto trvale pružné

lepidlo slouží k vytváření vzduchotěsných a

vodotěsných spojů u parobrzdicích a fasádních

membrán (pojistné hydroizolace). Slouží také k

vyrovnání nerovností v oblasti podkladu např.

ostění a pro jednoduché slepení a utěsnění

spojů při realizaci složitějších detailů.

Hlavní výhody

Abnormálně vysoká schopnost přilnou na

velmi širokou řadu stavebních ploch

Trvale lepicí na povrchu

Vytvoří pružný spoj



Lepidlo na membrány Premium+

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.

tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3, 
Tel (+420) 296 565 333
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