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Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
S BOND HYBRID je profesionálny jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel s univerzálnym 
použitím. Neobsahuje izokyanáty, silikóny ani rozpúšťadla, je neutrálny a bez 
zápachu. Po aplikácií tmel tuhne atmosférickou vlhkosťou do podoby pevného 
gumového tesnenia. 
 
Oblasť použitia 
S BOND HYBRID vytvára vysoko odolné, pevné a elastické spoje s maximálnou 
celkovou deformáciou spoja 20 %. Používa sa na tesnenie a lepenie ako v interiéroch, 
tak i pre exteriérové aplikácie v stavebníctve, na vibračné a pohyblivé konštrukcie,        
v kamiónoch, autobusoch, prívesoch, automobilovom, sanitárnom a priemyselnom 
sektore. Používa sa na lepenie skla, zrkadiel, kovov, umelých hmôt, glazovaných 
povrchov, porcelánu, smaltu, polystyrénu, PU, PVC, nerez ocele, hliníka, lakovaného 
dreva, betónu, prírodného kameňa alebo kože. S BOND HYBRID bol certifikovaný 
inštitútom ISEGA pre použitie v potravinárskych prevádzkach. Jedná sa hlavne             
o škárovanie stien, lepenie dlaždičiek, tmelenie podlahových plôch, tmelenie                
a lepenie výrobných segmentov atď.  
 
Výhody 

• Vysoká priľnavosť 
• Možno pretrieť vodou riediteľnými i syntetickými farbami 
• Je ho možné použiť na suché i mokré povrchy 
• Nezmršťuje sa a neobsahuje rozpúšťadla 
• Odolný UV žiareniu, poveternostným vplyvom, slanej vode i hubám 
• Schválený ISEGA pre použitie v potravinárskych prevádzkach 

 
Návod na použitie 

• Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho 
znečistenia. Najlepšieho odmastenia dosiahnete výrobkom SOFT CLEAN. 
Odrežte špičku tuby a naskrutkujte trysku. Trysku odrežte pod uhlom 45°  
na potrebnú dĺžku. 

• Pri práci s termoplastami (TPO) sa doporučuje pred lepením použiť výrobok 
EASY PRIMER. 

• Pri nízkych okolitých teplotách použite výrobok MULTI SPEED PRIMER.  
• Zvyšky a nástroje je možné vyčistiť výrobkom SOFT CLEAN. 

Fyzikálne vlastnosti   

Zápach/vôňa Žiadna  
Celková maximálna 
deformácia (ISO 9040) 

20 % 

Vzhľad Biely, šedý, čierny Elastické obnovenie > 60 % 

Hustota 
1,57 g/cm³  
pri 20 °C 

Predĺženie  
do pretrhnutia 
(DIN 53504) 

250 % 

Zmrštenie +/- 1 % Tvrdosť 
50 Shore A  
(DIN 53505) 

Teplota aplikácie a 
povrchu pri aplikácií +5 °C až +40 °C Teplotná odolnosť 

-40 až +100 °C, 
krátkodobo 120 °C 

Doba vytvrdnutia  
(pri 23 °C, 55 % RV) 

2 mm/24 hod,  
vytvorenie šupky 10 
min 

Pevnosť v ťahu 2,2 N/mm²  
(DIN 53504) 

Prehlásenie o 
vlastnostiach CE 

EN 15651-1  
Časť 1: Fasády – 20HM 

Pevnosť v strihu 0,9 N/mm² 
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Balenie 
S BOND HYBRID je dodávaný v 290 ml kartušiach. K vytláčaniu použite profesionálnu 
vytláčaciu pištoľ ALU GUN, obj. č. 15264.  
EASY PRIMER je dodávaný v 500 ml spreji, obj. č. 16908. 
MULTI SPEED PRIMER je dodávaný v 500 ml balení, obj. č. 15112. K 500 ml nádobe je 
možné objednať rozprašovaciu hlavicu, obj. č. 15250. 
 
Poznámka pre užívateľa 
Nie je vhodný na lepenie PC, PP, PE, PTFE, PMMA, neoprénu, mäkkých plastov a 
bitúmenu. Pred lepením doporučujeme otestovať priľnavosť a kompatibilitu 
lepeného materiálu. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti. 
Pri skladovaní medzi +5 až +25 °C má výrobok trvanlivosť minimálne 18 mesiacov. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím 
výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov S BOND HYBRID, EASY 
PRIMER alebo MULTI SPEED PRIMER. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


