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TECHNICKÝ LIST 

Montážne lepidlo na zrkadlá RB-60 
 
 

Lepidlo na zrkadlá RB-60 je lepidlo na báze syntetického kaučuku a živíc na priame 

použitie. Lepidlo je  vhodné na upevňovanie, spájanie a lepenie dekoračných a mozaikových zrkadiel k 

väčšine obvyklých stavebných nasiakavých aj nenasiakavých materiálov – povrchov, ako sú: 

- betón 

- drevo 

- sadrokartón 

- keramická dlažba 

- polystyrén 

- kov 

 
Výhody 

• Nespôsobuje koróziu striebornej zložke zadnej strany zrkadla 
• Vysoké prvotné priľnutie 
• Vynikajúca priľnavosť k väčšine stavebných povrchov  
• Trvanlivý a pružný spoj 
• Jednoduchá aplikácia 
• Odolné voči vlhkosti 

 
TYPICKÉ POUŽITIE 

- lepenie dekoratívnych zrkadiel 

- lepenie mozaikových zrkadiel 

- lepenie dekoratívnych aj zvukotesných dosiek z polyuretánu  

 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
Pred vytvrdením: 

Zloženie  styrén - butadién - syntetická guma  (SBS), uhľovodíkové 

živice, organické rozpúšťadlá, neústrojné výplne 

Farba a konzistencia  hnedožltá pasta 

Hustota   1,1-1,2 g/cm3 

Aplikačná teplota  +10oC až +30
o
C 

Lisovací čas    10 - 20 minút 

Dĺžka úplného vytvrdenia do 72 hodín 

Spotreba   300-500 g/m2 

Horľavosť   Nehorľavé 

Po vytvrdení: 

Obsah sušiny  72% ± 3% 

Teplotná odolnosť spoja po 

zaschnutí  

od -20
o
C do +60

o
C 

 

 

SPÔSOB POUŽITIA 
 
Príprava povrchu - Pracovné povrchy musia byť rovné, čisté a bez uvoľnených častíc, zbavené nečistôt 

ako je prach, hrdza, olejové nečistoty. Všetky pôvodné obklady musia byť pred aplikáciou odstránené 

z dôvodu získania potrebnej priľnavosti.  
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Aplikácia – Lepidlo nanášať v pruhoch, zachovávať medzi pruhmi medzery cca 5 cm a od okraja cca 2 

cm. Poloha zrkadla po spojení povrchov môže byť upravená o 2 - 3 mm v priebehu cca 5 minút. V prípade 

lepenia väčších zrkadiel (nad 0,15 m2) použite prostriedky stabilizujúce polohu zrkadla.   

 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 
 
Kód výrobku Obsah Balenie Počet ks/balenie Ks/ EURO paleta EAN kód 
3352 310ml kartuša 12 1440 5 903 518 033 995 
Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom 

obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +25
0
C. Chráňte pred mrazom! 

 

Dopravné informácie: 

Cestná: ADR/RID (cross-border): horľavina 3 triedy, P.G.. II/ 

Námorná: IMDG/GGVSee:  3.1,EMS No. 3-05 

Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3  

UN číslo:    1133 

 

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE 
Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Viac informácií v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k 

dispozícii u distribútora SELENA Slovakia s.r.o. na vyžiadanie. 

Obsahuje: heptán , hexán, izoméry R52 škodlivý pre vodné organizmy. R66 Opakovaná expozícia 

môže spôsobiť vysušenie kože alebo popraskanie kože. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. S2 

Uchovávajte mimo dosahu detí. S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. S16 Uchovávajte 

mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23 Nevdychujte pary. S33 Vykonajte predbežné 

opatrenia proti statickým výbojom. S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. S46 
V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  
Likvidácia odpadu: Likvidáciu prázdnych čistých obalov vykonávajte na miestach určených obcou 

na ukladanie odpadu. Likvidáciu obalov znečistených výrobkom vykonávajte na skládke nebezpečného 

odpadu.    

Značky: 

Xn - škodlivé 

F+ - mimoriadne horľavé  

 

 

 

 

 

 

 

 
S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.  

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob 

použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. 

Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené 

informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok.  

Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa 

zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušeniu 

akéhokoľvek patentu.  


