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Roxolid Multi FI-X 
Montážne lepidlo pre náročné montážne činnosti 
 
 Technické údaje 
 

Surovinová báza Silanom terminovaný polymér SPUR 
 

Tvrdosť Shore-A cca 60 
 

Teplota zapracovania +5°C až +45°C 
 

Odolnosť proti teplote -60°C až +80°C 
 

Doba vytvorenia povlaku cca 5-10 minút (23 °C / 50 % r.F.) 
 

Max. konečná pevnosť 220 kg/m² po cca 72 hodinách (23 °C / 50 % r.F.) 
 

Hustota 1,58 g/cm³ 
 

Povolená celková deformácia cca 15 % 
 

Správanie sa pri požiari Trieda E 
 

Doba tvrdnutia cca 1,5-2,5 mm za 24 hodín; závislé od teploty a vlhkosti vzduchu 
 

Spotreba vždy podľa používania 
 

Farebné odtiene biela 
 

Spôsob dodania Nádoby á 450g (1 OB = 12 ks) 
 

 Pokyny k zapracovaniu 

Vlastnosti Jedno zložkové lepidlo najvyššej kvality na báze silanom terminova-
ných polymérov pre profesionálnych užívateľov. Lepené spoje súčias-
tok tlmiace vibrácie a hluk krokov. Nepretržite elastické. Dobré zaliso-
vanie a zapracovanie. Neutrálne sieťovanie. Odolné proti počasiu a 
stále na svetlo. Bez izokyanátov. Dá sa pretierať. Do interiéru a exte-
riéru. 
 

Oblasti používania Na spojovanie a fixáciu najrôznejších materiálov, napr. mnohé druhy 
plastu, keramiku, porcelán, kov, drevo, korok, polystyrén, kameň, 
sklo, laminát, tvrdé PVC a betón. Dobré adhézne vlastnosti a znášan-
livosť s dechtom a asfaltom. Vhodné tiež na vlhké podklady. 
Nevhodné pre PP, PE, teflón. 
 

Podklad Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez tuku a nosný. Slabé nátery 
a zvyšky starého lepidla alebo tmelu sa musia odstrániť. Na sacích, 
poréznych podkladoch bezpodmienečne vopred upraviť alebo spevniť 
lepené plochy vhodným základným náterom, potom nechať vetrať 30 
min.  
Plasty so zlým držaním, ako napr. polyetylén alebo teflón, sú ne-
vhodné ako adhézny podklad. 
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Zapracovanie Narežte kryt na hornom konci nádoby pred závitom. Naskrutkujte hrot 

nádoby a šikmo odrežte. (Otvor min. Ø 5 mm) Roxolid Multi FI-X 
zapracovať ručnou lisovacou pištoľou alebo pištoľou na pneumatický 
vzduch. Naniesť lepidlo v rovnomerných pásoch alebo bodoch. Naná-
šajte lepidlo vždy na body v rohoch a pozdĺž okrajov. Pri plošnom 
lepení naniesť lepidlo tenkou vrstvou a rovnomerne na jednej strane, 
alebo pomocou ozubenej špachtle. Materiál priamo namontovať a 
pevne pritlačiť alebo pribiť. Príp. podoprieť alebo zafixovať. Nižšie 
teploty a mokré podklady oneskorujú tvrdnutie. Pri používaní v exte-
riéri chrániť min. 2 dní pred účinkami dažďa. Kvôli množstvu možností 
aplikácie sa zásadne vyžadujú preventívne pokusy. Okamžite od-
stráňte nadbytočnú tesniacu látku. Vytvrdená lepiaca hmota sa môže 
odstrániť iba mechanicky. To isté platí pre nástroje. 
 

Upozornenia 

Rady k bezpečnosti Skladujte na mieste neprístupnom pre deti. Počas zapracovania a 
sušenia sa postarajte o dobré vetranie. Zabráňte počas zapracovania 
jedeniu, pitiu a fajčeniu. Pri kontakte s očami alebo pokožkou ihneď 
dôkladne vypláchnuť vodou. Nevhodné pre oblasti s potravinami ale-
bo pitnou vodou. 
 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiá-
lu sa dajú odovzdať na lokálnych zberných miestach na likvidáciu 
problémového odpadu. 
 

 Stav 02/2017 
 
 
Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu 
a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Ne-
predstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 
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