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Montážní lepidlo na zrcadla RB-60 
 
Lepidlo na zrcadla RB-60 je lepidlo na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic pro přímé použití. Lepidlo je vhodné k 
upevňování, spojování a lepení dekoračních a mozaikových zrcadel k většině obvyklých stavebních savých i nesavých 
materiálů – povrchů jako jsou: 

- beton 
- dřevo 

- sádrokarton 
- keramická dlažba 

- polystyren 
- kov 

 

Výhody 
- Nezpůsobuje korozi stříbrné složce zadní strany zrcadla 
- Vysoké prvotní přilnutí 
- Vynikající přilnavost k většině stavebních povrchů  
- Trvanlivý a pružný spoj 
- Jednoduchá aplikace 
- Odolné vůči vlhkosti 

 
TYPICKÉ POUŽITÍ 

- lepení dekorativních zrcadel 
- lepení mozaikových zrcadel 
- lepení dekorativních i zvukotěsných desek z polyuretanu  

 
TECHNICKÉ INFORMACE 

Před vytvrzením: 
Složení  styren - butadien - syntetická guma  (SBS), uhlovodíkové 

pryskyřice, organická rozpouštědla, neústrojné výplně 

Barva a konzistence  hnědožlutá pasta 

Hustota   1,1-1,2 g/cm3 

Aplikační teplota  +10oC až +30oC 

Lisovací doba    10 - 20 minut 

Doba úplného vytvrzení do 72 hodin 

Spotřeba   300-500 g/m2 

Hořlavost   Nehořlavé 

Po vytvrzení: 
Obsah sušiny  72% ± 3% 

Teplotní odolnost spoje po 
zaschnutí  

od -20oC do +60oC 

 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ 
 
Příprava povrchu - Pracovní povrchy musí být rovné, čisté a bez uvolněných částic, zbavené nečistot jako je prach, 

rez, olejové nečistoty. Veškeré stávající obklady musí být odstraněny před aplikací z důvodu získání potřebné 
přilnavosti.  
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Aplikace – Lepidlo nanášet v pruzích, zachovávat mezi pruhy mezery cca 5 cm a od okraje cca 2 cm. Poloha zrcadla po 

spojení povrchů může být upravena o 2 - 3 mm během cca. 5 minut. V případě lepení větších zrcadel (nad 0,15m2) 
použijte prostředky stabilizující polohu zrcadla.   
 
LOGISTICKÉ INFORMACE 
 

Kód výrobku Obsah Balení Počet ks /  
balení 

Ks / EURO 
paleta 

EAN kód 

3352 310ml kartruše 12 1440 5 903 518 033 
995 

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při 
teplotách od +5 °C do +250C. Chraňte před mrazem! 
 
Dopravní informace: 
Silniční: ADR/RID (cross-border): hořlavina 3 třídy, P.G.. II/ 
Námořní: IMDG/GGVSee:  3.1,EMS No. 3-05 
Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3  
UN číslo:    1133 
 
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE 

Dodržujte běžná hygienická opatření. Více informací v bezpečnostním listu, který je k dispozici u distributora SELENA 
Bohemia s.r.o. na vyžádání. 
Obsahuje: heptan, hexan, isomery R52 škodlivý pro vodní organismy. R66 Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení kůže nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo 
dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz 
kouření. S23 Nevdechujte výpary. S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S38 V případě 
nedostatečného větrávání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S46 Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  

Likvidace odpadu: Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k ukládání odpadu. 
Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu.    

Značky: 
Xn - škodlivé 
F+ - vysoce hořlavé  
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S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.  

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože 
podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla 
sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro 
jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl 
vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek.  Selena Bohemia se tímto 
zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká 
zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení 
jakéhokoliv patentu.  


