
Lepidlo s vysokou
počáteční pevností
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Lepí a drží

okamžitě a pevně



Lepidlo s testem
na extrémní zátěž!

3.0 N/mm2
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Měřeno na pevnost v tahu.
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SP350

SP350 je nestékavé vysokovizkózní tmelové lepidlo na 

hybridní polymerové bázi. 

Bylo vyvinuto pro nejrůznější stavební aplikace 

vyžadujíci okamžitou únosnost lepené předmětu bez 

použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně 

vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je SP350 všestranným 

pomocníkem na stavbách i v domácnostech. 

Lepidlo s vysokou 
počáteční pevností

Extrémně vysoká únosnost s okamžitým 
účinkem. Lepidlo udrží i mnohakilogramo-
vé permanentně zatížené předměty. 

Žádná dodatečná fixace není absolutně 
vyžadována.  SP350 bylo testováno na 
samostatné zatížení bez použití ocelové 
spojovací techniky.

Stálá pružnost lepidla rozšiřuje možnosti 
jeho použití i v místech, kde je nutné po-
čítat se zvýšenými dilatacemi přilehlého 
povrchu.

Odolnost proti povětrnosti umožňuje 
použít lepidlo v exteriérech a v místech 
náchylných na UV záření a  zvýšenou 
vlhkost.

Přetíratelnost lepidla je výbornou vlast-
ností SP350. Jednoduchým přetřením lze 
zajistit barevnou kompatibilitu s okolím. 
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Použití lepidla
illbruck SP350

Lepení zrcadel na
obklady a sádrokartony

Lepení koupelnových 
doplňků, věšáků apod.

Lepení polic a regálů

Lepení funkčních i ozdob-
ných lišt, soklovek apod.

Lepení schodnic a obkladů 
ze dřeva i keramiky

Lepení betonových stříšek, 
tvarovek a jiných doplňků

Lepení plotových planěk 
přímo na nosné jekly

Lepení OSB desek na trámy

Lepení okenních parapetů

Lepení venkovních betono-
vých obkladů
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SP350 Lepidlo s vysokou 
počáteční pevností

Vlastnost Norma Klasifikace

Objemová hmotnost DIN 52 451-A 1.5 g/cm3

Vytvoření povrchové slupky cca 15 minut

Rychlost vytvrzování cca 3.5 mm / 1 den

Smrštění po vytvrzení DIN 52 451 3.4 %

Pevnost v tahu DIN 53504 S2 3.0 N/mm2

Pevnost v tahu DIN EN ISO 8339 
Metoda A

2.0 N/mm2

E-modul při 100% natažení DIN EN ISO 8339 
Metoda A cca 1.3 N/mm2

Protažení při přetržení DIN EN ISO 8339 
Metoda A

cca 350%

Elastické zotavení DIN EN ISO 7389 
Metoda B

60%

Tvrdost Shore A DIN 53505 55

Teplotní odolnost -40°C až +90°C

Aplikační teplota +5°C až +40°C

Skladovatelnost +5°C až +25°C

Technická specifikace

Varianty produktu

• Kartuše 310 ml
• Salám 600 ml
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