
Technická specifikace produktu 
 

 

 

CONATO LAM contact 
              kontaktní lepidlo na lamináty  

                                

Oblast použití 
Kontaktní vysoko produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě. Vyznačuje se velmi vysokou 

lepivostí, počáteční pevností, vysokou tepelnou odolností spoje, dlouhým otevřeným časem a oproti 

běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Doporučuje se pro lepení laminátů, PVC, 

korku, koberců, plastů, atd. Obecně je vhodný k lepení nesavých a savých materiálů.  

Pro vysoko-pevnostní lepení laminátů doporučujeme použít lepidlo CONATO HM contact!  

 

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla CONATO LAM contact 

- nižší zápach a zdravotní nezávadnost, 

- velmi vysoká tepelná odolnost spoje,  

- velmi dlouhá otevřená doba a velmi krátký montážní čas a vysoká lepivost, 

- výrazně příjemnější, čistější a rychlejší práce, 

- široký rozsah volitelné šířky nánosu, 

- velmi krátká doba zavadnutí (čekací doba pro spojení), 

- velmi nízká spotřeba 

- neobsahuje VOC, ODS, CFC. 

 

Charakteristika 
Typ     bezbarvá kapalina  

Aplikace     stříkáním  

Měrná hustota   0,9-0,99 g/cm3 

Tlak 0,770 MPa 

Tepelná odolnost spoje     až 95 °C 

Vydatnost     až 16 m
2 

/ l 

Otevřená doba      až 18 hodin 

Doba zavadnutí      30 s - 4 minuty 

Vydatnost      max. 32 m
2 

/ l 

 
Optimální podmínky pro lepení 
Teplota lepených materiálů a prostoru     20 °C 

Relativní vlhkost     45 - 55 % 

Doba zrání spoje při 20°C     48 hodin 

Cirkulace čerstvého vzduchu     

 

Aplikace  
Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo se nanáší oboustranně 

pokrytím 80 - 100% lepené plochy a po zavadnutí cca 30 s až 4 min (v závislosti na vlhkosti a teplotě) 

se lepené plochy spojí .Vyšší vlhkost a nižší teplota zpravidla zpomaluje zavadnutí lepidla. Některé 

porézní materiály mohou vyžadovat dva nástřiky. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje 

nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle.  
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Balení 
Tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml. 

 

Skladování 
Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 35°C v originálním uzavřeném obalu.   

Skladovat mimo dosah dětí. 

Neskladujte na studené betonové podlaze.   

 

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. 

 
 

Technický stav : .........20.8.2014................................................................................................... 

Od tohoto data   jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná. 

Důležité upozornění : 

Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích. 

Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit! 

Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů 

a našich praktických zkušeností. 

Současně platí námi předané ústní informace. 

Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich 

celistvosti posoudit. 

Naše technické poradenství slovní, písemné a  zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na 

jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. 

Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky. 


