
 

TEHNIČNI LIST 
lepilo  568.0   1K PUR    

Supracon 568.0  
 
POLIURETANSKO LEPILO, KI SE UTRJUJE S 
POMOČJO VLAGE . ZELO HITRO IN MOČNO. 

 
Področja uporabe: 

 montažno lepljenje, popravila, sestavljanje  

 za lepljenje npr. stopnic, vrat, suhe montaže, 
ogrevalnih in ventilacijskih teles, električnih 
inštalacij. 

 zelo dober oprijem na podlagah kot  les, 
kovina, beton, marmor, kamen, plastičnih 
mas ter kemično obdelanega aluminija. 

 ne uporabljati za polietilen, polipropilen, 
teflon ali silikon  

 
Prednosti : 

 ena komponenta  

 visoka moč lepljenja 

 polni odprtine 

 zmanjšuje vibracije 

 brez topil  

 ni korozivno  
 
Lastnost lepila: 
Osnova:                             poliuretan   
gostota :          ca. 1,58 g/cm
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Delovna temperatura :  od 7 °C  naprej  
Označbe :  obvezna označba :  
      - vsebuje difenilmetan -4, 4-diizocianat  
 
ustreza normam po DIN EN 204 za D4 za 
vodoodpornost ter DIN EN 14275/WATT 91 za 
temperaturno obstojnost 
 
Metode nanašanja: 

 z ročnim nanašalcem kot za silikon 
 

Obdelava: 

 lepilo nanesemo enostransko in razmažemo 
po celotni površini 

 lepilo se strjuje s pomočjo vlage iz zraka. 

 višja temperatura ter višja vlaga pospešuje 
vezavo 

 kadar lepimo materiale, ki ne vsebujejo vlage 
se doda lepilu z razpršilko enakomerno po 
površini <8% vode za boljšo reakcijo 

 elemente je postrebno stisniti še v času 
odprtega časa   

Odprti čas : 7 minut  
 
Čas stiskanja : 15 – 30 minut 
Čas reakcije : do 7 dni ( odvisno od temp.      
                        prostora in vlage  
Količina nanosa : 150-300 g/m
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Za kemično reakcijo pri PUR lepilih je nujna 
vlaga, zato je pravilna vlaga v zraku 
pomembna. Začetna moč spoja zadošča za 
nadaljnjo obdelavo. Dodatna je dosežena po 
1-2 dneh. Končna trdnost spoja po 7 dneh. 
 
Čiščenje: 
Po uporabi lepila je potrebno talilno posodo ter 
ter nanašalne valje očistiti z čistilom 820.0   ali 
PUR čistilo 823.0  
Reagirano lepilo je mogoče odstraniti le 
mehansko. 
 
 
Embalaža:    
PUR 568.0 kartuša 490 g  
 
Skladiščenje:  originalno  zaprto ca. 12 mesecev  
 
UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :  
 
FIBO d.o.o.  
PE Barletova 4, 1215  MEDVODE   
Tel : 01/36-16-260  
Fax : 01/36-16-275  
 
info@fibo.si  
www.fibo.si   
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http://www.fibo.si/

