
technický list

Název SIGA PRO REALFIX PROFESSIONAL
Lepidlo na NOVODUR

Vlastnosti Lepidlo na bázi polymerů PVC v organických rozpouštědlech, vytvářející trvale pružný, 
vodovzdorný spoj.

Použití Lepení sanitárních rozvodů, okapů, střešních svodů, kanalizačních a odpadní rour.

Technické údaje

Vzhled: nestékavá kapalina
Sušina: 18%
Měrná hmotnost: 0,97 - 0,98g/cm3

Spotřeba: 200-300g/m2

Čas odvětrání: 0 min.
Otevřený čas: 5 – 10 sek.
Zatížitelnost stud. vodou: 2 hod.
Vytvrzení spoje při +20°C: 24 hod.
Aplikační teplota: +5°C až +30°C
Tepelná odolnost: 0°C až +80°C
Odolnost UV záření: ne
Doba skladování: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu,

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: čirá
Balení: tuba 130 ml

Příprava podkladu Lepený povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Je vhodné povrch zdrsnit. 
Na obě lepené plochy naneseme tenkou vrstvu lepidla a ihned spojíme. Spojované čás-
ti k sobě pevně přitiskneme po dobu minimálně 1 minuty. Rovinné spojované plochy 
(např. desky) je nutno zatížit v místě spoje po celou dobu schnutí. Přebytek lepidla 
okamžitě odstraňte. Při lepení trubek je třeba dodržet minimální toleranci lícovaného 
spoje. K úplnému vytvrzení spoje dojde po 24 hodinách při teplotě +20°C. Použité ná-
řadí můžete očistit lihem.

Upozornění Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před 
mrazem! Skladujte v originálním balení při teplotě +15°C až +25°C, bez vystavení pří-
mému slunečnímu záření. Během skladování se zvyšuje viskozita. Obsahuje: Aceton (ES 
200-662-2), Butanon (ES 201-159-0), Dichlormethan (ES-200-838-9).

Bezpečnost Vysoce hořlavý! Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. 
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při nadýchání postiženého přeneste 
na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte 
vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékař-
skou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci si umyjte ruce teplou vo-
dou a mýdlem a ošetřete krémem.
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