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Lepidlo na gumovou dlažbu Tetrapur  

Popis výrobku: TETRAPUR je vysoce kvalitní jednosložkové PUR lepidlo na bázi MDI používané pro 

výrobu lisovaných prvků z pryžových granulí při zpracování „za tepla“ a pro lepení 

gumových dlažeb k pevným povrchům. 

 
Hlavní výhody: vysoká mechanická pevnost, 

krátká doba vytvrzování, 

 široký rozsah přilnavosti. 
 

Oblasti použití:  TETRAPUR se používá jako jednosložkové lepidlo pro lisované prvky s vysokou 

tvrdostí vyrobené z pryžových granulí vyráběných při zpracování „za tepla“. 

 
Technické údaje: 

 
Hustota při 20 °C cca 1,11 g/m3 

Viskozita při 23 °C 6000 ±500 mPas 

Bod vznícení >160 ºC 

Obsah NCO 14 ±0,5 % 

Barva tmavě oranžová, 
průhledná 

Teplota zesíťování 10 až 150 ºC 

Čas na zpracování pryžových granulí při 20 °C a vlhkostí vzduchu 
60 % 

30 min. 

Doba vytvrzení 24 hod 

Spotřeba 1 kg / 5 m2 

 

Skladování: Skladujte v těsně uzavřených původních nádobách při teplotě od 10 do 25 °C. 
Nádoby musejí být chráněny před vlhkostí a před přímým slunečním světlem. 
Za těchto podmínek má materiál dobu skladovatelnosti šest měsíců. 

 

Ochranná opatření: 

Lepidlo TETRAPUR je v polymerní podobě neškodné. Během práce noste 
ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Zamezte kontaktu 
s pokožkou, očima a nevdechujte výpary. Jestliže dojde ke kontaktu výrobku 
s kůží nebo očima, omyjte je čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při 
práci s výrobkem nejezte, nepijte a nepracujte v blízkosti ohně. Přečtěte si 
pozorně pokyny týkající se bezpečnostních opatření. Je nutné dodržovat nařízení 
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zveřejněná obchodními asociacemi a směrnice chemického průmyslu týkající se 
nakládání s reaktivními pryskyřicemi (MOO4/MO23). 

 
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:  

 Výše uvedené údaje se zakládají na našich zkušenostech a přesvědčení a jsou ve 

všech ohledech nezávazné. To platí i pro údaje o vhodnosti výrobků a systémů 

pro jejich použití ve výrobě. Vzhledem k rozmanitosti materiálů, substrátů 

a různým pracovním podmínkám nelze nijak zaručit pracovní výsledky na základě 

jakéhokoli právního vztahu, ani na základě doporučení nebo ústního 

poradenství. Tyto technické pokyny mohou a měly by být vnímány jako 

nezávazné, proto nelze vznášet žádné nároky. Naše údaje nezbavují 

kupujícího/výrobce povinnosti kontroly a prokázání vhodnosti výrobků 

a systémů pro jejich použití ve výrobě, a to na jejich vlastní odpovědnost a účel, 

např. lepení zkušebních povrchů. Naše ústní nebo písemné doporučení či 

zkoušky jsou jen předběžné. V ostatních záležitostech platí naše podmínky pro 

prodej, platby a dodávky. Toto vydání pokynů nahrazuje všechny jeho předchozí 

verze. 

 

 


