
Pružné PU lepidlo a těsnicí mate-
riál pro širokou škálu použití

Univerzální aplikace
Vynikající pevnost lepidla na široké škále 
materiálů a ploch.

Schváleno pro použití s potravi-
nami (certifikát ISEGA)
• Po vytvrzení zdraví neškodné
• Vhodné pro lepení a těsnění v potra-

vinářství

Vysoce elastické
• Možnost lepení stejných i různých 

látek
• Kompenzace různé roztažnosti mate-

riálů
• Absorbuje vibrace a hluk

Dlouhá doba tvorby zatuhlé 
vrstvy
• Umožňuje spojení nebo utěsnění složi-

tých součástí
• Vhodné i pro velké plochy
• Umožňuje měnit polohu součástí 

sestavy

Lze brousit a lakovat
Po vzniku zatuhlé vrstvy lze mechanicky 
obrábět a přetírat bez aktivace povrchu 
(proveďte předběžné testy pro kontrolu 
kompatibility barvy).

Nekorozivní
Brání korozi kovu

Bez zápachu

Neobsahuje silikon

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování 
neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb 
poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To 
neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb 
nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické 
změny a dále vyvíjet produkty.

Oblast použití
Pro širokou škálu lepení a těsnění na povrchu různých materiálů, například kovu, 
lakovaných ploch, dřeva, kamene, betonu a plastů (polyesteru a tvrdého PVC).

Návod
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené rzi a maziv.

Upozornění
Zamezte styku tohoto produktu se systémy barev na bázi alkydových pryskyřic. 
Není vhodné pro těsnění drážek pro sklo.
Přímé sluneční světlo může způsobit zežloutnutí povrchu. Není vhodné pro PE, PP, 
PTFE, silikon, polystyren a plasty. Minimální tloušťka lepidla: 3 mm. Pro dosažení 
optimální přilnavosti je důležité použít výrobky Würth K+D Haft Plus. Nevytvr-
zený materiál lze odstranit pomocí přípravku K+D ODSTRAŇOVAČ,  
Obj. č. 089010063. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

KonstruKční lepidlo K+d
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