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TECHNICKÝ LIST 

Expert Line Professional EXPRESS Polyuretanové lepidlo 

 

 

1. POPIS VÝROBKU 

Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a 

korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek 

je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné 

izolaci a také k montáži různých prvků na stěny, podlahy a stropy. Lepidlo Express lze použít také k upevnění 

prvků z přírodního kamene používaných jako okenní parapety a obklady betonových schodů, k upevnění 

stupňů a podstupnic. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, 

dřevěnému podkladu a také k PVC a veškerým druhům polystyrenu, omítek. 

2. VLASTNOSTI PRODUKTU 

- snadné a pohodlné použití, 

- vysoká účinnost, 

- umožňuje rychlé zhotovení prací souvisejících s montáží panelů,  

  sádrokartonových desek, 

- použití v širokém rozsahu teplot, 

- vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů 

3. POUŽITÍ 

Polyuretanové lepidlo EXPRESS slouží k rychlému upevnění panelů a izolačních desek EPS, XPS, PUR a 

korku k většině stavebních materiálů, včetně plechu, při provádění zateplení kontejnerů nebo garáží. Výrobek 

je vhodný k montáži stěnových panelů, polystyrenových kazet, parapetů, schodů, výplni štěrbin v tepelné 

izolaci a také k montáži sádrokartonových a OSB desek na stěny a podlahy. Lepidlo EXPRESS lze použít také 

k upevnění tvárnic z keramiky, pórobetonu, silikátu při provádění vestavby, např. vany, sprchového koutu a 

zdění dělicích příček. Polyuretanové lepidlo vykazuje dokonalou přilnavost k betonovému, keramickému, 

dřevěnému a také PVC povrchu, včetně veškerých druhů polystyrenu, omítek a podkladů s bitumenovým 

povlakem, lepenky a asfaltových izolačních hmot, plechu 

4. JAK POUŽÍVAT 

Před zahájením lepení příliš studenou nádobku s lepidlem zahřejte na pokojovou teplotu (např. ponořením 

nádobky s lepidlem do teplé vody), následně nádobku intenzivně protřepejte (přibližně 30 sekund) za účelem 

promíchání složek obsahu. Nádobku přišroubujte k aplikační pistoli a dávkujte v pracovní poloze dnem vzhůru. 

Úpravu průtoku lepidla lze provést nastavením jehlice nebo tlakem na spoušť aplikační pistole. V případě 

přerušení aplikace na déle než 15 minut aplikační pistoli zajistěte, nádobku nechte zašroubovanou pro další 

použití. Lepidlo aplikujte na lepené povrchy v pruzích o průměru ca 3 cm, vyčkejte ca 1 minutu a následně 

spojte lepené prvky. Lepení proveďte před uplynutím 2 minut, po této době může být spoj slabý nebo prvky 

nebudou spojeny. Montáž velkých prvků, např. sádrokartonových desek, by měla probíhat následovně: 

aplikujte lepidlo v pruzích o průměru ca 3 cm po obvodu desky a cik-cak přes prostředek, vyčkejte 1 minutu 

a spojte lepené prvky. Lepidlo musí pokrývat víc než 5 % lepeného povrchu. V závislosti na vnějších 
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podmínkách a hmotnosti upevňovaných desek je nutné desky po přilepení přidržet ca 1 minutu a přitlačovat 

současně lepený prvek k podkladu. 

Po dokončení práce vyčistěte aplikační pistoli čisticím přípravkem, např. čistidlo Expert Line. 

 

 

 
 

5. BALENÍ 

 

Čistý objem: 750 g 

6. TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

Níže uvedená tabulka je orientační 

 
 
 

Parametry Hodnota 

Barva Světle žlutá 

Pracovní / povrchová teplota Od +5 °C až +30 °C (optimální +20 °C) 

Teplota plechovky +20 °C 

Otevřený čas: Ca 2 min (při 23 °C, 50 % RH) 

Čas úpravy: Ca 3 min. (při 23°C, RH 50 %) 

Manipulační pevnost: ca 2 h 

Doba úplného vytvrzení 24 h 

Tepelná odolnost (po vytvrzení) -50 – +90 °C 

Třída hořlavosti B3 podle DIN 4102/F podle normy EN 13501 

 

7. SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST 

Výrobek by měl být skladován v uzavřeném obalu ve vzpřímené poloze (aby se zabránilo přilepení ventilu), 

v dobře větrané místnosti při teplotě + 5 ° C až + 30 ° C (doporučená pokojová teplota), mimo přímé sluneční 

záření a jiné zdroje tepla a vznícení. Skladování produktu v jiných, než uvedených podmínkách může zkrátit 

dobu použitelnosti až o 3 měsíce. Doba použitelnosti 12 měsíců. Datum expirace je na spodní straně balení. 

RYTM – L Sp. z o.o. 
ul. Strefowa 14 

RYTM TRADE Sp. z o.o.  
ul. Strefowa 14 
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43-100 Tychy, Polska 

Telefon / Fax:  

+48 32 324 00 03 / 10 

43-100 Tychy, Polska 

Telefon / Fax  

+48 32 324 00 60 / 61 

 

8. OMEZENÁ ZÁRUKA 

Výrobce nemá vliv na zneužití materiálu, jeho aplikaci k jiným účelům nebo v jiných než výše popsaných 

podmínkách. V případě pochybností proveďte vlastní testy nebo požádejte o radu výrobce. Správné, a tedy 

efektivní použití přípravku nepodléhá naší kontrole, proto se záruka vztahuje pouze na kvalitu našeho 

produktu. 


