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TECHNICKÝ LIST 
 

Název výrobku:  Pryskyřice T8 
  
Popis:  tekutá pryskyřice extra čirá s nízkou viskozitou. Je vhodná na lepení a tmelení světlých a 

bílých mramorů jako je Carrara apod. Je vhodná i na vyplňování travertinu a podobných 
kamenů, kde vytváří transparentní efekt velmi stabilní na slunečním záření. Pryskyřice 
dobře reaguje při nízkých teplotách.  

 
 
TECHNICKÁ DATA  
Viskozita cps 25 oC 20 r.p.m. (ASTM D2196) 300-400  
Hustota při 25 oC  gr/cm³  1.1  
Vzhled Tekutý transparentní 
Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru 100+2/3 
Doba zatvrdnutí při 25 oC v minutách s 2 % iniciátoru  5-7 minut 
Doba vytvrzení při 25°C  v minutách v min. tloušťce 1mm  30 minut 

Doba opracovatelnosti při 25° 80-90 minut 
Minimální teplota pro reakci 0°c  
Minimální teplota po vytvrzení 0°c  
Maximální teplota po vytvrzení +110°C  
Test zatížení ASTM D638  
Krajní napětí v tahu Mpa  60 
Roztažnost 2%  
Modulové zatížení 3500 

Test ohebnosti ASTM D790  

Zatížení při přetržení Mpa 110 

Přilnavost při 25°c u leštěného mramoru po 2 hodinách ASTM D451  3,5 

Přilnavost při 25°c u leštěného mramoru po 24 hodinách ASTM D451 5,0 

 
Návod k použití:  
Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý. Odměřte z plechovky potřebné množství lepidla a přidejte maximálně 2-3% iniciátoru. 
Nedávejte více než 2% iniciátoru. Dobře obě složky promíchejte. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. Jestliže je nutné 
lepidlo dobarvit, použijte barvící pasty nebo oxidy kovu. Barvu přidávejte před přidáním iniciátoru, promíchejte a přidejte iniciátor. 
Příliš velké množství barvy může změnit vlastnosti lepidla. Pracujte opatrně. Po použití plechovky uzavřete.  

Balení: 1 litr, 4 litry 
Skladovatelnost: minimální trvanlivost je 6 měsíců při teplotě 15-25°C. Neskladujte v horku, ve vlhkém prostředí a na slunci. 
  
Skladovatelnost: Lepidlo a iniciátor jsou chemické výrobky. Prosím, prostudujte si před použitím bezpečnostní list a doporučení na 
plechovce. 

 


