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 Lepidlo na spoje Splice Adhesive (SA-1065) 
1. Popis

Lepidlo na spoje Splice Adhesive je kontaktné lepidlo určené na lepenie lemovania z membrány 
RubberGard EPDM, pásov FormFlash a upevňovanie fólií strešnej membrány na kovové plochy 
podľa špecifikácie Firestone.

2. Príprava

Lepené plochy sa musia očistiť roztokom Splice Wash pomocou bavlnených handier. Roztok 
nechajte zaschnúť. Správne očistenie bolo dosiahnuté, ak je povrch membrány matne šedý a 
nie sú na ňom vidieť pruhy. Alternatívne sa môže lepená plocha očistiť náterom QuickPrime Plus 
pomocou kefy QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus. Pred a počas použitia lepidlo dôkladne 
premiešajte, aby ste získali rovnorodú zmes bez usadenín na dne a bez viditeľného mramorova-
nia. Pred použitím dajte lepidlo do miestnosti s izbovou teplotou, pokiaľ bolo vystavené teplotám 
nižším ako 15 °C.

3. Aplikácia

Nanášajte rovnomernú, hladkú vrstvu na obidve plochy pomocou 75 – 100 mm širokého štetca 
odolného voči rozpúšťadlám. Lepidlá nenanášajte kruhovými pohybmi, nepoužívajte valčeky 
alebo štetce na dlhej násade. Pred spojením oboch plôch nechajte lepidlo zaschnúť (doba zasy-
chania závisí od podmienok prostredia). Vyskúšajte zaschnutie lepidla prstom podľa postupu v 
návode na inštaláciu.

4. Výdatnosť

Riedenie lepidla nie je dovolené. Požaduje sa rovnomerná aplikácia, aby nedochádzalo k nerov-
nomerným výsledkom. Miera pokrytia štandardného spoja v šírke 100 mm po oboch stranách je 
30 bm na galón. 

5. Vlastnosti
Technické  Základ Synthetické polyméry
  Farba Čierna
  Rozpúšťadlá Hexán, toluén, xylén
  Pevné látky (%) 26 (min)
  Viskozita (cp) 2900-3700
  Hustota 0.876 ± 5%
  Bod vzplanutia  (º C) -17.7

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: 3,8 l (1 galón) vedro (3,78 l), 4 vedrá v kartóne
Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C a 25 
°C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu. 
Doba skladovania:  9 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený 
zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený pre 
profesionálne použitie. Používajte ho iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred 
kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte pred 
deťmi. Odporúčané čistidlo Firestone Splice Wash (keď je lepidlo v tekutom stave). Po otvorení 
a uzavretí nádoby s lepidlom použite zbytok lepidla do jedného týždňa. 


