Materiál
Disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu.

Provedení
OT301 je trvale ﬂexibilní a rychle zasychající lepidlo dodávané
v 310 ml kartuších.
Barva: zelená

Technické informace
Vlastnost
Materiál

Norma Hodnota
disperze na bázi akrylových kopolymerů a
ethanolu
Barva
zelená
Aplikační teplota
-10 °C to + 50°C
Teplotní odolnost
-20 °C to +80 °C
Skladování
v suchu a chladu (možno až do -20°C)

Aplikace
1. Podklad musí být únosný, suchý, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic, které by negativně ovlivňovali přilnavost.
2. Minerální 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
hliníkové fólie.
3. Fixace membrány lepidlem OT301 je možná k podkladům,
jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo s povrchvou
úpavou nebo bez, plasty, kovy, OSB deska, dřevotříska,
MDF deska a překližka.
4. Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou
doporučeny.

OT301
Lepidlo na fólie Premium

Použití
OT301 je univerzální lepidlo s naprosto
vyjímečnou přilnavostí na velmi širokou
škálu stavebních materiálů. Lepidlo se
používá pro prolepení spojů membrán
navzájem nebo vůči přilehlým
konstrukcím a pro utěsnění různých
prostupů TZB a kabelů skrze
vzduchotěsné membrány nebo desky.

Hlavní přednosti
• Aplikační teplota -10 °C až +50 °C
• Neobsahuje agresivní rozpouštědla
• Přilnavost na širokou řadu podkladů

Technický servis
Tremco illbruck má tým zkušených obchodně
technických zástupců, kteří poskytují pomoc
při výběru a speciﬁkaci výrobků. Pro podrobné
informace a poradenství kontaktujte je nebo
zákaznický servis.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme 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 podmínkami.
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