
TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICKÉ PARAMETRE
BARVA
/ FARBA

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
/ PRIEMERNÁ SPOTREBA

DOBA POUŽITELNOSTI
/ DOBA POUŽITEĽNOSTI

ŠEDÁ
/ ŠEDÁ 0,5 – 1,5 kg/m2 12 MĚSÍCŮ

/ 12 MESIACOV

SkamoEnclosure Glue
1,65kg:  systémové lepidlo / systémové lepidlo

 CZ
DALŠÍ INFORMACE:
OBSAHUJE: kyselina křemičitá
POZOR: Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte 
styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Okamžitě volejte 
lékaře.

 SK
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
OBSAHUJE: kyselinu kremičitú
POZOR: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte 
kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný 
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. .
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody s mydlom. 
Okamžite volajte lekára.

 CZ
POUŽITÍ:
Je určen k lepení krbových desek SkamoEnclosure.
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Lepený povrch musí být před aplikací lepidla SkamoEnclosure Glue naimpregnován systémovým IMPREGNÁTEM.
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Lepené povrchy očistěte. Po otevření balení obsah promíchejte. Aplikuje na povrch dříve naimpregnovaný přípravkem na desky SkamoEnclosure. 
Podkladový povrch stiskněte ihned po nanesení vrstvy lepidla. Nadměrné množství lepidla odstraňte stěrkou (neroztahovat na povrch desek). Čas vázání 
závisí na okolní teplotě a dosahuje cca 8 hodin. POZOR! K ředění lepidla použijte pouze impregnát pro desky SkamoEnclosure, nepoužívejte vodu!
SKLADOVÁNÍ:
Skladujte při teplotě nad 5 °C a pod 25°C. Nejlépe v stinném místě. Chraňte před dětmi.
SLOŽENÍ:
Lepící systém SkamoEnclosure je hmota připravená k použití na bázi vodního skla a anorganických rozpoušt ědel. Další informa ce o produkt u naleznete 
na stránkách a v t echnických listech.

 SK
POUŽITIE:
Je určené k lepení krbových desek SkamoEnclosure.
PRÍPRAVA PODKLADU: 
Lepený povrch musí byť pred aplikáciou lepidla SkamoEnclosure Glue naimpregnovaný systémovým IMPREGNÁTOM.
SPÔSOB POUŽITIA:
Lepené povrchy očistite. Po otvorení balenia obsah premiešajte. Aplikuje na povrch vopred naimpregnovaný prípravkom na dosky SkamoEnclosure. 
Podkladový povrch stlačte ihneď po nanesení vrstvy lepidla. Nadmerné množstvo lepidla odstráňte stierkou (nerozťahujte na povrch dosiek). Čas viazania 
závisí od teploty okolia a dosahuje cca 8 hodín. POZOR! K riedeniu lepidla použite iba impregnát na dosky SkamoEnclosure, nepoužívajte vodu!
SKLADOVANIE:
Skladujte pri teplote nad 5 °C a pod 25°C. Najlepšie na tienistom mieste. Chráňte pred deťmi.
ZLOŽENIE:
Lepiaci systém Ska moE nclosure je hmota pripravená k použitiu na báze v odného skla a anorganických rozpúšťadiel. Ďalšie inf ormácie o produkt e 
nájdete na stránkac h a v tec hnických listoch.

Skamol Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 62 ∙ 32-540 Trzebinia ∙ Polska
tel: +48 32 79 37 029

www.skamol.com
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