
 

Supracon PUR 568.0 
 
 
Extrémně rychlé jednokomponentní 
lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou 
pevností. 
Vytvrzující vlhkostí s maximální odolností 
proti vodě D4 podle DIN EN 204 a tepelnou 
odolností podle WATT´91. 
 
Oblast použití 
• Vynikající přilnavost na skoro všech 

stavebních materiálech, např. dřevu a 
dřevěných materiálech, betonu, zdivu, omítce, 
cementových materiálech, keramice, 
mramoru, kamenině, tvrdém PVC, 
sádrokartonu, polystarenu, PUR a mnoha 
kovech (i mědi, nerezu a hliníku). 

 
Nelze použít na polyetylenu, silikonu, 
mastnotě, separátorech apod. 
 
 
Přednosti 
• Jednokomponentní systém 
• Extrémně rychlé vytvrzení s vysokou pevností 
• Vyplňující spáru 
• Měkká, elastická, kmitání tlumící lepidlová 

spára 
• Bez obsahu rozpouštědel 
• Pachově neutrální 
• Nekorozivní 
• Odolné UV záření, stárnutí a povětrnostním 

vlivům 
 
 
Vlastnosti lepidla 
Báze: Polyuretan 
Vytvrzení: reakcí s vlhkostí 
Hustota při 20°C: ca. 1,48 g/cm3 
Barva: světle béžová 
Viskozita: prstovitá, tixotropní 
Optimální vlhkost dřeva: 8 - 12% 
Lisovací tlak: 0,3 – 0,6 N/mm2 
Lisovací čas (23°C): 15 až 30 min, podle použití 
Tepelná odolnost: -30°C až +80°C, krátkodobě 

+100°C 
Teplota zpracování: +5°C až +30°C 
Otevřená doba: ca. 4 min 
Označení: povinné dle GefStoffV,  

 obsahuje 
4,4´difenylmetandiizokyanát 

   (viz list bezpečnostních dat) 
 

Zpracování 
Lepené plochy musí být zbavené prachu, 
mastnoty a nosné. Znečištění, jako separátory, 
konzervační prostředky, mastnota, olej, voda, 
stará lepidla jakož i jiné přilnavost ovlivňující látky 
musí být odstraněny. 
 
Příprava 
Barvy, laky, plasty a jiné povrchové materiály 
musí být s lepidlem snášenlivé. 
U kovů a plastů povrchy zbrousit a zbavit prachu. 
 
Nános lepidla se provádí pomocí ruční, 
pneumatické nebo elektrické pistole. 
 
Množství nánosu: 150 – 250 g/m2 
 
Lepidlo Supracon PUR 568 se nanáší 
jednostranně bodově nebo ve formě housenek; 
v případě potřeby lze je plošně rozetřít. 
Cílené přivedení vlhkosti (vodní mlha ca. 20 g/m2) 
nebo vyšší teplota urychlují proces vytvrzení. 
Materiály spojit během otevřené doby a fixovat 
popř. zalisovat. Vyhlazení spár během otevřené 
doby max. 4 minut. Lepené materiály fixovat až po 
vytvrzení lepidla. 
 
Na základě mnohá vlivů při zpracování a použití 
se doporučuje před použitím lepidla KLEIBERIT 
Supracon PUR 568 provést lepení zkušebního 
vzorku.  
 
 
Čištění 
Pracovní nářadí okamžitě očistit čističem 
KLEIBERIT C 820.0 nebo KLEIBERIT PUR 823.0. 
Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. 
  
 
Velikosti balení 
KLEIBERIT Supracon PUR 568.0:  
karton s 12 kartušemi po 455 g 
 
Čistič KLEIBERIT Reiniger C 820: 
Karton s 12 plechovkami po 900 ml 
 
Čistič KLEIBERIT PUR Reiniger 823.0: 
Karton s 12 lahvemi  po 500 ml   
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Likvidace lepidel a obalů 
 
Třída odpadu 080410 
 
Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. 
značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně  zpracovat. 

Service 
Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. 
Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a 
nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového 
svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše 
účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být 
vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a 
nezávazné poradenské služby. 

Skladování 
V originálně uzavřených kartuších při +15°C až 
20°C lze skladovat po dobu 9 měsíců. Lepidlo 
skladovat v chladnu a suchu, ne pod +10°C a nad 
+30°C.  
Chránit před mrazem a vlhkostí.  
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