
 
 

Technický list  
 

 
 

Dátum revízie: 9.11.2016 
T-REX GOLD POWER 

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
  
S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk 

 

 
Vysokopevnostné lepidlo s extrémnou počiatočnou priľnavosťou . Vytvára vysoko pevný, pružný a vodotesný 
spoj. Priľne aj na vlhké povrchy. Vláknami zosilnená konštrukcia lepidla zaisťuje vysokú pevnosť a dlhodobú 
odolnosť lepeného spoja. 
 
Technické dáta: 

Báza hybridný polymér 
Konzistencia pasta 
Systém vytvrdzovania vlhkostný 

Špecifická hmotnos ť cca 1,55g/ml 

Teplotná odolnos ť (po vytvrdnutí) -40°C až +90°C 

Otvorený čas (20°C/65% r. v.)* 5 minút 

Rýchlos ť vytvrdzovania (20°C/65% r. v.)* 3 mm/24 hod 

Tvrdos ť 65 ±5 Shore A 

  
*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.  
 
 
 
Charakteristika: 
� extrémne vysoká počiatočná priľnavosť, pri celoplošnom 

nanesení 
� u väčšiny aplikácií nevyžaduje fixáciu lepených predmetov 
� jednoduchá a efektívna aplikácia 
� výborná priľnavosť na bežné porézne aj neporézne 

materiály (okrem PP, PE, Teflónu, Asfaltu) 
� priľne aj na vlhké povrchy 
� pretierateľný väčšinou bežných náterov 
 
Príklady použitia: 
� akékoľvek bežné montážne lepenie v domácnosti a na 

stavbe 
� konštrukčné lepenie a tmelenie špár vibrujúcich a 

dynamicky namáhaných konštrukcií 
� lepenie v automobilovom priemysle 
� lepenie podlahových líšt 
� pružné lepenie stavebných prvkov na väčšinu bežných 

podkladov 
� lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu 
� lepenie dekoratívnych obkladových alebo izolačných 

panelov 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: kartuša 290 ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až 
+25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podklady:  
Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy okrem PP, PE, 
Teflónu a Asfaltu 
Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu 
 
Odporú čame vždy uskuto čniť predbežný  
test pri ľnavosti. 
 
Pracovný postup: 
Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme 
pruhov alebo bodovo a ihneď silno pritlačte. 
Čistenie: nevytvrdnuté možno čistiť acetónom alebo lakovým 
benzínom – White Spirit, po vytvrdnutí mechanicky. 
Opravy: T-REX GOLD POWER 
 
Bezpečnos ť: Dodržujte bežné podmienky hygieny a 
bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku. 
 
Pretierate ľnos ť: Výrobok je pretierateľný rôznymi nátermi. 
Farby sa môžu svojim zložením líšiť podľa výrobcu. Z tohto 
dôvodu odporúčame vopred vyskúšať zlučiteľnosť výrobku 
s náterom. Čas schnutia alkydových farieb sa môže predĺžiť.  
 
Odporú čanie: Výrobok je možné aplikovať na väčšinu 
obvyklých stavebných materiálov. Zloženie týchto materiálov 
(plasty, polykarbonáty, omietkoviny, kovy atď.) sa môže líšiť 
podľa výrobcu. Pred zahájením práce vždy odporúčame 
otestovať priľnavosť výrobku k povrchu. 


