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STT® UNISCHAUM je enokomponentna poliuretanska lepilna pena, ki reagira z vlago v zraku. Nanaša se s pištolo. 

Pena je  namenjena za nekonstrukcijsko lepljenje EPS, PUR in XPS plošč na hidroizolacije kot so bitumenski trakovi, 

Taurus tekoče membrane, Bituthene, beton, les, opeko, ….. 

 

 
 

TEHNIČNI PODATKI 

Območje vgradnje     + 5 ° C do + 35 ° C 

Minimalna temperatura doze    min. + 10 ° C 

Priporočena rok uporabe    12 mesecev (glej embalažo) 

Osnovni material     poliuretan 

Začetek lepljenja (odvisno od temperature)  8 - 12 min. 

Dosežena        40-60 min. 

Odziv na ogenj   DIN 4102-1   B3 

Toplotna prevodnost     25 - 30mW / (m · K) 

Gostota       19-35kg / m³ 

Temperaturna obstojnost po strditvi   -40 ° C do + 90 ° C 

 

Namen uporabe: 

Za pritrjevanje plošč EPS in XPS ter mineralno volno na betonske podlage, podlage iz opeke, betona, lesa, OSB, stekla, pocinkano 

jekleno pločevino. Lepilo je namenjeno tudi večplastnemu lepljenju EPS in XPS plošč. 

 

Vgradnja: 

Dozo dobro pretresite (min. 2x30), nato odstranite zaščito, ter dozo pritrdite na pištolo z ventilom obrnjenim 

navzgor. Ko je doza pritrjena na pištolo, lahko s sprostitvijo sprožilca na pištoli odprete ventil. Pred nanašanjem lepila 

na EPS plošče pripravite profile. Lepilo nanašajte s pištolo, kartuša pa mora biti v navpičnem položaju. Pri nanosu 

ohranjajte enakomerno razdaljo med pištolo in ploščo in tako zagotovite enakomeren nanos.  

Spodnja plošča mora vedno nalegati na trdo podlago da preprečimo zdrs plošč. Lepilo se nanese 2 cm od robov 

plošče ter v 3 do 5 vzporednih vertikalnih črtah gledano s krajše strani plošče. Ploščo takoj namestite na steno in jo 

pritisnite na steno z kroženjem in posebej pritisnite kote. Morebitni popravki so možni v času 10 minut po vgradnji. 

Večja vlažnost zraka povzroči hitrejše oprijemljivost. Poraba je odvisna od podlage in tipa izolacije in je nekje med 10 

– 13m2 iz doze. 

 

STT Unishaum vsebuje sestavine, ki so nevarne za zdravje. No-siti zaščitna očala in rokavice. Med delom ne jesti ali 

kaditi ali delati v bližini odprtega ognja. V primeru zdravstvenih težav po-iščite zdravniško pomoč. Kartuša je pod 

pritiskom in vsebuje gorljiv plin, zato jo zaščitite pred virom vročine nad tempe-raturo +50°C. Kartuše ne luknjajte ali 

sežigajte. Kartuše pre-važajte v prtljažniku, nikoli v kabini prevoznega sredstva. Hrani-ti izven dosega otrok. 
 
 
Splošna informacija  
V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. To so splošne informacije o sistemu in se ne morejo upoštevati za vse konkretne 
primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na 
osnovi novih spoznanj.  

Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o. tel: 01/423-9-555, www.lespatex.si 


