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1K STP lepidlo 
 
Krištálovo číre, univerzálne použite ľné 
montážne lepidlo pre vonkajšie aj 
vnútorné prostredie. Vlhkos ťou 
vytvrdzujúci jednokomponentný 
systém na báze STP.  
 
 
Oblas ť použitia 
• Transparentné škáry, opticky neviditeľné 

lepenie, fixácia a montáž. 
• Elastické lepenie najrôznejších materiálov ako 

napr. drevo, sklo, kov, plasty a minerálne 
látky. 

• Široké spektrum použitia pre stavbu, výstavbu 
a montáž. 

 
 
Prednosti 
• Transparentné 
• Odolné UV a povetrnostným vplyvom 
• Trvalo elastické 
• Pretierateľné (doporučujeme vlastné skúšky) 
• Spracovateľné od +5°C až do +30°C 
 
 
Vlastnosti KLEIBERIT 600.0 
Báza: STP 
Vytvrdnutie:  vplyvom vlhkosti vzduchu 
Hustota : 1,01± 0,02 g/cm3 
Konzistencia:  pastovitá 
Vytváranie povlaku 
(23°C / 50% r.v.v.): 25 ± 10 minút 
Rýchlos ť vytvrdzovania 
(23°C / 50%r.v.v): 2 mm / 24 h 
 
Farba:  transparentná, číra 
 
Označenie : nie je povinné podľa predpisov EU 
 (viď karta bezpečnostných údajov) 
 
 

Mechanické vlastnosti 
Tvrdos ť: ca. 40Shore A 
 
Pevnos ť v ťahu: 1,0 – 1,5 N/mm2 
(DIN EN ISO 527-3) 
Ťažnos ť: ca. 200 % 
(DIN EN ISO 527-3) 
 
Nános:  vlnovka, bodovo alebo plošne 
 
 
Spracovanie 
Lepené plochy musia byť nosné, suché, čisté, 
zbavené prachu a mastnoty.  
U kartuší odrezať uzáver, naskrutkovať trysku a 
zrezať podľa veľkosti škáry. Kartuš vložiť do 
pištole. Spracovanie sa prevádza ručnou, 
vzduchovou alebo elektromotorickou pištoľou. 
 
Priliehavosť a znášanlivosť lepidla KLEIBERIT 
600.0 by mal uživateľ overiť skúškami na vlastnom 
materiále a za individuálnych podmienok. 
Materiály je potrebné spojiť počas uvedenej doby 
vytvárania povlaku. Podľa druhu použitia je 
potrebné dielce na min. 24 hodín fixovať (v 
závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu). 
Materiál pretierať až po úplnom vytvrdnutí. 
 
U dilatačných škár je potrebné zamedziť 
trojbodovému styku. Použiť vhodný vymedzovací 
materiál, ako napr. PE povrazec.  
Prebytočný materiál okamžite odstrániť zotrením. 
 
Otvorené kartuše spracovať najlepšie v rovnaký 
deň, inač hrozí vytvrdnutie! 
 
 
Obmedzenie použitia 
Pri použití a spracovaní prírodného kameniva je 
bezpodmienečne potrebné previesť skúšky. Pre 
použitie pod vodou a v trvale mokrom prostredí 
nie je lepidlo vhodné. Nevhodné pre EPS, XPS.  
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Čistenie 
Čistenie pracovného náradia previesť okamžite po 
použití. Vytvrdnutú hmotu je možné odstrániť len 
mechanicky. 
 
 
Veľkosti balenia 
KLEIBERIT 600.0: 
Kartón s 12 PE kartušami á300 ml 
 (odpovedá ca. 300 g) 
Kartón s 20 PE-salámami á 600 ml netto 
 (odpovedá ca. 600 g) 
Plechový sud 190 kg netto 
 
Iné balenie na vyžiadanie. 
 
 
Skladovanie 
Lepidlo KLEIBERIT 600.0 je možné v chlade a 
suchu skladovať minimálne 9 mesiacov. 
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