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TECHNICKÝ LIST 

 MULTI FIX - Montážne lepidlo  
STP Hybrid 

  MultiFIX je jednozložkové transparentné lepidlo hybridnej bázy  modifikovaných 
silanov. Lepidlo je bez izokyanátov, rozpúšťadiel a vody. Výnimočnosť tohto lepidla je v tom, že 
vytvára transparentný spoj. Použitie lepidla je tak bezpečnejšie na pohľadových a inak citlivých 
miestach na znečistenie. Ide o univerzálny produkt so širokým použitím, ktorý vytvára pružné, pevné a 
trvanlivé spoje.  
Lepidlo je vhodné na lepenie bežných stavebných materiálov pri dokončovacích a renovačných 
prácach. MultiFIX je vhodný na lepenie širokého spektra stavebných materiálov, ako sú:  

• betón 
• omietka 
• drevovláknité dosky  
• drevo 
• sadrokartóny 
• tehla 
• sklo 
 

VÝHODY 
• bezfarbý spoj 
• rýchla a pevná počiatočná priľnavosť 
• jednoduchá aplikácia 
• pružný spoj 
• vysoká finálna pevnosť 
• vynikajúca priľnavosť k typickým povrchom (porézne a neporézne, napr. plechy alebo plasty)  
• odolné voči vlhkosti 
• nevyžaduje použitie základových náterov 

Typické aplikácie 
• lepenie rôznych prvkov z dreva, skla, betónu, kovu a plastov 
• lepenie dosiek, soklov, prahov, panelov, keramických dlaždíc 
• lepenie dekoratívnych prvkov z dreva, sadry, korku, drevovláknitých dosiek, kovu, kameňa, 

polystyrénu  
• lepenie minerálnej a sklenej vlny  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Pred vytvrdením: 

Báza: silanom obohatený polyuretánový prepolymér 
Konzistencia: pasta 
Farba: bezfarbé 
Obsah pevných látok: 100 % 
Hustota:  1,05 ± 0,05 g/cm3 
Pracovný čas: 10-20 min. (závisí od okolitých podmienok a vlastností substrátu) 
Aplikačná teplota: 5˚C až 30˚C 
Vytvrdzovací pomer: 2 - 3 mm/24 h (za normálnych podmienok) 
Tepelná odolnosť: od -30˚C do 80˚C 
Typ spoja: pružný 

Pevnosť spoja:   27 kg/cm2 
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SPÔSOB POUŽITIA 
Príprava povrchu – Plochy musia byť suché, hladké, zbavené prachu, voľných častíc, mastnoty, oleja, 
laku, vosku, zvyškov sadry a iných materiálov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu 
lepeného spoja. 
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. Oba povrchy spojiť, mierne s nimi 
pohnúť a následne pevne a rovnomerne pritlačiť.  
Počas 15 min. je možné vykonávať drobné korekcie polohy bez rozpojenia. Optimálne podmienky pre 
lepenie sú pri 15 - 20 oC  a relatívnej vlhkosti 60 %. 
Pred vlastným lepením odporúčame vykonávať predbežnú skúšku. 

Čistenie – Pred vytvrdením čistiť liehom. Po vytvrdení iba mechanicky. 
Poznámky – Pred vytvrdením zabrániť kontaktu s vodou. MultiFIX nie je vhodný na lepenie PE, PP. 
Všetky parametre sú uvádzané pre teplotu 20 oC a relatívnu vlhkosť 50 %. Za iných podmienok je 
potrebné počítať s kratším alebo dlhším časom pre lepenie a časom vytvrdenia lepidla. 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE  

kód produktu obsah balenia počet v škatuli 
štandardný počet 

na EUR palete 
590 7516 90618 3 310 ml transparentná tuba 12 

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom 
neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +250C.  

Informácie ohľadom transportu 

Cestná preprava: ADR: voľné 

Námorná preprava: IMDG: voľné 

Letecká preprava: ICAO / IATA-DGR: voľné 

UN číslo:  žiadne 

 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE 
Bezpečnosť. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Recyklovať podľa platných právnych 
úprav. Karta bezpečnostných údajov na vyžiadanie u distribútora Selena Slovakia s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  


