
Viacúčelové lepidlo INSTA-STIK™
Polyuretanové lepidlo pre tepelno  izolačné 

a sadrokartónové dosky

Viacúčelové lepidlo INSTA-STIK je polyuretánová pena vyvinu-

tá špeciálne na lepenie dosiek z extrudovaného a penového 

polystyrénu, polyuretánu, polyisokyanurátu, minerálnej vlny 

a sadrokartónu na betón, tehlové murivo, omietku, drevo, kov 

a bitúmenové hydroizolačné pásy.

Viacúčelové lepidlo INSTA-STIK je možné aplikovať vodorovne 

na podlahy tak isto ako aj zvisle na steny.

Je rýchlo a jednoducho použiteľné pričom množstvo nanese-

ného lepidlo je možné upravovať pomocou spúšte a regulač-

nej skrutky na zadnej časti striekacej pištole. Lepidlo nanáša-

me v pruhoch priamo na podklad alebo na povrch dosiek.

® ™ Ochranná známka spoločnosti Dow Chemical Company alebo pridruženej firmy

Prednosti viacúčelového lepidla INSTA-STIK™

››› Dobrá priľnavosť k lepeným materiálom

››› Jednoduchá, rýchla a čistá aplikácia

››› Nízka hmotnosť umožňuje veľmi jednoduchú 

manipuláciu pri preprave a použití

››› Obsah nádoby (750 ml) postačí na lepenie až 13 m2 

plochy povrchu

››› Čisté použitie bez výparov a prachu

››› Žiadne poškodenie podkladov v dôsledku mechanickej 

fixácie

››› Žiadne tepelné mosty

››› Žiadna viditeľná lepiaca hmota po inštalácii

››› Absorbuje hluk a vibrácie

››› Okamžité použitie bez príprav, stačí len pretrepať 

a naskrutkovať striekaciu pištoľ

››› Žiadne nákladné čistenie pracovného vybavenia

››› Opätovné použitie aj po dlhodobom nepoužívaní

››› Neobsahuje rozpúšťadlá HCFC ani HFC

Viacúčelové lepidlo INSTA-STIK™ je možné 

použiť v kombinácii s následujúcimi tepelne 

izolačnými materiálmi:

››› Dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS)

››› Dosky z penového polystyrénu (EPS)

››› Dosky z minerálnych a sklenných vlákien

››› Dosky s nakašírovaným asfaltovým pásom

››› Dosky z penového skla

››› Korkové dosky

››› Drevovláknité dosky

››› Plynosilikátové dosky

Zásady pri používaní 

viacúčelového lepidla INSTA-STIK™

Kým začnete aplikovať:

››› Doporučuje sa, aby teplota podkladu a okolitého 

prostredia bola medzi + 5 °C a + 40 °C..

››› Pri práci vždy používajte rukavice a ochranné okuliare, 

alebo štít na tvár.

››› Povrch, obzvlášť potom pri kovových podkladoch, musí 

byť suchý a čistý, bez nečistôt, oleja a mastnoty.

››› Pred nanesením lepidla sa uistite, že povrch je 

kompaktný a bez mechanického narušenia 

(obzvlášť pri aplikácii na stenu).

1. Pred použitím nádobu dôkladne pretrepte 

(po dobu 30 sekúnd).

2. Obráťte nádobu hore nohami a naskrutkujte na doraz 

uzáver striekacej pištole.

3. Lepiacu penu je možné nanášať priamo na podklad 

steny/podlahy alebo na tepelno izolačné dosky.

4. Tepelno izolačné dosky by mali byť pritlačené k povrchu 

podkladu do cca 10 minút od nanesenia lepidla. Doba 

potrebná k vytvrdeniu lepidla je závislá na teplotných 

a vlhkostných podmienkach. Preto se doporučuje 

vyskúšať si dobu tuhnutia nanečisto, ešte pred začiatkom 

prác. V suchom prostredí je možné vytvrdenie lepidla 

urýchliť zvýšením vlhkosti vzduchu, napr. pri použití 

vodného rozprašovača.

Pištoľ okamžite po odskrutkovaní z nádoby očistite prostried-

kom GREAT STUFF PRO Gun Cleaner. Vytvrdenú penu je 

možné odstrániť mechanicky.



Viacúčelové lepidlo 

INSTA-STIK
Špeciálne vyvinuté lepidlo pre  tepelno izolačné 
a sadrokartónové dosky
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Ďalšie doporučenia k aplikácii 

viacúčelového lepidla INSTA-STIK™:

››› Riaďte sa informáciami uvedenými na obale nádoby 

INSTA-STIK a bezpečnostným listom výrobku.

››› Udržujte nádobu pri použití v zvislej polohe.

››› Opakovane pretrepávajte nádobu v priebehu 

dlhšieho použitia.

››› Po použití alebo pri dlhodobom nepoužívaní 

striekaciu pištoľ uzatvorte skrutkou na jej zadnej 

strane; zamedzíte tak náhodnému vytlačeniu lepidla.

››› Doba potrebná k vytvrdnutiu lepidla je závislá na 

vlhkosti vzduchu: vyššia vlhkosť túto dobu skracuje.

® ™ Ochranná známka spoločnosti Dow Chemical Company alebo pridruženej firmy

Distribúciu zabezpečuje : 

Ravago Bratislava, spol. s r. o.

Janoškova 10

831 03 Bratislava

Tel.: 02/4445 9073-5, 02/4445 3815-6

Fax: 02/4425 9903

E-mail: ravago@ravago.sk

www.ravago.sk

Reprezentačné zastúpenie:

Dow Europe GmbH

Záhřebská 23/25

120 00 Praha 2

Tel.: 221 507 719

Fax: 222 510 529

E-mail: sstajer@dow.com

www.styrofoam.cz

Druhy balenia viacúčelového 

lepidla INSTA-STIK™:

››› 750 ml nádoby 

››› 12 nádob v jednom balení

››› 39 balení na jednej palete


