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Balenie 

• Kartuša 290 ml 

 

Farba 

• Transparentná 

Technický list 

TL 04.35 MAMUT GLUE CLEAR UV 

 
Výrobok 

Moderné lepidlo na báze MS polymérov. 100 % UV odolnosť a mrazuvzdornosť vám umožní 

použitie ako v interiéri, tak predovšetkým v exteriéri. Jeho hlavné výhody sú pružnosť, 

pevnosť a chameleón efekt.   

 

Vlastnosti 

• Chameleón efekt, transparentný 

• Interiér, exteriér 

• Vysoko flexibilný 

• Bez silikónu 

• Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné 

materiály vrátane nenasiakavých a ich 

vzájomné kombinácie 

• Odolný vlhku a vode 

• Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými 

disperznými farbami (mimo alkydových živíc) 

• Mrazuvzdorný 

• Neobsahuje rozpúšťadlá 

• 100 % UV odolné 

 

 

Použitie 

- Interiér, exteriér 

- Všetky transparentné lepenia pri opravách, údržbe, výstavbe a montážach 

- Ideálne na lepenie sklenených prvkov 

- Lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívesov, 

autobusov, a pod. 

- Lepenie sprchovacích zásten, nábytkového kovania, dekoračných prvkov, líšt, parapetov,... 

- Lepenie a tmelenie klampiarskych prvkov 

- Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve 

 

Technické údaje 

Základ MS-Polymér 

Konzistencia tixotropná pasta 

Hustota g/ml 1,01  

Tepelná odolnosť °C –40 / +90 po vytvrdnutí  

Tepelná odolnosť °C –15 pri preprave 

Aplikačná teplota °C +5 / +40  

Rýchlosť nanášania  g/min 150 pri hr. 3 mm a tlaku 6,3 bar 



 

 

Doba vytvorenia povrch. 
vrstvy 

min  10 23 °C / 55 % rel. vlhk. 

Rýchlosť vytvrdnutia mm 2 24 h /  23 °C / 55 % rel. vlhk. 

Možnosť pretierať po 

vytvrdnutí  

- áno  

Dilatačná schopnosť % ± 25  

Stekavosť mm < 2 ISO 7390 

Rozťažnosť % 250 DIN 53 504 

Modul 100 % MPa 1,0 DIN 53 504 

Pevnosť v ťahu MPa 2,2 DIN 53 504 

Tvrdosť podľa Shore A (3 s) ° 38 ± 3 DIN 53 505 

 

Podklad 

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnôt, oleja. 

 

Obmedzenia 

Okrem iného nie je vhodné použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, teflón, asfalt a živičné podklady. 

 

Pokyny 

Zrežte špičku kartuše podľa požiadavky. Vytlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou. Nanášajte jednostranne pri teplotách od +5 

°C do + 40 °C. Nanášajte v bodoch alebo pruhoch mechanickou pištoľou. Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte. Ak je potreba 

predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia. 

 

Čistenie  

Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky. 

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky. 

 

Bezpečnosť 

Viď «Karty bezpečnostných údajov 04.35». 

 

Skladovateľnosť 

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch  pri teplotách od +5 °C do +25 °C.  

 

Aktualizácia 

Aktualizované dňa:  

Vyhotovené dňa:      07.12.2022 

 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich 

skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za 

akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec 

uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými 

skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 


