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TECHNICKÝ LIST 

Stavebné polyuretánové lepidlo  PB-40 
 
 

Stavebné polyuretánové lepidlo PB-40 je vodovzdorné jednozložkové lepidlo určené 
na lepenie drevených materiálov, kotvenie stavebných konštrukcií, upevňovanie stropných 
dosiek, krytov, izolačných dosiek, atď. Vhodné pre použitie v interiéroch aj exteriéroch. Má 
vynikajúcu priľnavosť k väčšine štandardných stavebných materiálov:  
- drevo 
- betón 
- tehly 

- keramika 
- prírodný kameň 
- sadra 

- dlažba 

 
 
VÝHODY 
- Tvorí veľmi pevné spoje 
- Odolné voči:  

� vysokým aj nízkym teplotám  
� vode 
� vplyvom počasia a starnutia 

- Jednoduchá aplikácia 
- Bez rozpúšťadiel 
- Tepelná aj zvuková izolácia  

 
TYPICKÉ POUŽITIE 

- lepenie drevených materiálov  
- spájanie hliníka (napr. okenné spoje)  
- lepenie schodov, dverí  
- spájanie kameňov, krycích a izolačných panelov  
- lepenie sadrokartónu  
- chemické kotvenie v stavebníctve  

  
NORMY 

 PB-40 Stavebné polyuretánové lepidlo zodpovedá požiadavkám  EN 204 s 
ohľadom na triedu trvanlivosti D4. 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
Pred vytvrdením: 
Zloženie    Polyuretán 
Farba a konzistencia   hnedožltá pasta 
Hustota pri +20oC    1,46 g/cm3 

Aplikačná teplota   od +5oC do +35oC 
Pracovný čas +23oC   6-10 minút 
Dĺžka úplného vytvrdenia 
   

max. 48 hodín (napr. preglejka 10-30 minút) 

Horľavosť    Nehorľavé 
 

 

 

Po vytvrdení: 
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Obsah sušiny  100 % 
 
 
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. 
Aplikácia - Koniec tuby odrezať nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať 
podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. 
Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený.  Pre dosiahnutie najlepších 
výsledkov je potrebné vytvoriť veľmi tenkú vrstvu lepidla.  
 
Čistenie - Nevytvrdené lepidlo je možné odstrániť alkoholom metyletylketónu (MEK). 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 
 
Kód výrobku Obsah Obal Počet 

ks/balenie 
ks / EURO 

paleta 
EAN kód 

3357 310ml kartuša 12 1440 5 903 518 034 367 
 

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom 
neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +300C. Skladovacia teplota by nemala na 
dlhší čas presiahnuť +25oC. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.  

 
Dopravné informácie: 
Pozemná: ADR/RID: Bez obmedzenia     
Námorná: IMDG: Bez obmedzenia   
Letecky: Bez obmedzenia 
UN číslo:  Bez čísla   
 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ 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: 4-4` Difenylmetán diisocyanate, miešané izoméry. R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty 
a pokožku. R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. S2 
Uchovávajte mimo dosahu detí. S3 Uchovávajte na chladnom mieste. S23 Nevdychujte pary. S24/25 
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť 
s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S28 Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju 
umyť veľkým množstvom mydlovej vody. S51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
Likvidácia odpadu: Likvidáciu prázdnych čistých obalov vykonávajte na miestach určených obcou 
na ukladanie odpadu. Likvidáciu obalov znečistených výrobkom vykonávajte na skládke 
nebezpečného odpadu.   
Xn - škodlivé 
 
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.  

 


