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POPIS PRODUKTU
Profesionální, flexibilní, natíratelné stavební lepidlo na bázi MSP s extrémně vysokou 
pevností a vysokou počáteční lepivostí.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dr.MAXX je vysoce kvalitní výrobek pro konstrukční lepení např. desek, soklů, panelů na 
stěnách, podlahách, stropech atd. Lepení prakticky všech běžných stavebních materiálů 
a (i mokrých) povrchů. Vnitřní i venkovní použití bez znečištění hran. Možnost natírání 
většinou typů akrylového latexu a alkydových produktů. Lepení omítek, skla, zrcadel a 
plastů (akrylátových), (přírodního) kamene, betonu, dřeva a kovů na různých podkladech.

Příklady: Obklady stěn, stropní desky, izolační desky (minerální vata, pěna, PUR, PS atd.), 
budovy, ornamenty, rámy, parapety, soklové lišty, lišty, střešní a fasádní prvky.

ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použití základního 
nátěru je vyžadováno pouze tam, kde jsou extrémní požadavky na strukturu v kombinaci s 
velmi porézními povrchy. Nedoporučují se podklady: PE, PP a teflon.

Nástroje: stříkací trubice - ruční nebo pistolová. Lepidla a montáž: aplikujte v pruzích nebo 
tečkách. Přitlačte (v případě potřeby opravte) a nechat vytvrdnout. Nepoužívejte při teplotě 
nižší než +5 °C. 

Odstraňte mokré zbytky lepidla.

SPOTŘEBA
Použití DR.MAXX s hrdlem 
ve tvaru V přibližně 7,25 
m¹ na kartuš.

BALENÍ
Kartuše o objemu  
290 ml.

SKLADOVATELNOST
Produkt DR.MAXX skladujte 
v uzavřené nádobě v chladu, 
bez mrazu. Skladovatelnost 
nejméně 12 měsíců od data 
výroby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotní odolnost od -40 °C do +100 °C.

Odolnost proti vlhkosti  
a mrazu dobrá

Chemická odolnost odolný vůči všem povětrnostním vlivům, UV záření, 
krátkodobému působení zředěných kyselin, zásada solí

Překrytí nátěrem dobré

Pružnost trvale elastický

Základní materiál MSP

Barva bílá, RAL 9001

Hustota 1 569 kg/m³

Nanášení 3 mm / 6,3 bar

Povlak po cca 10 minutách při teplotě +20 °C

Doba pro přilepení po cca 4 hodinách

Tvrdost cca 60 Shore A

Smrštění žádné

Vytvrzení cca 2–3 mm za 24 hodin

Prodloužení 330 %

Vnitřní pevnost (okamžitá) cca 0,01 N/mm²

Pevnost v tahu cca 2,2 N/mm²

Odolnost proti plísním vynikající

LEPIDLO A TMEL
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Pro vaše zdraví a zdraví vaší rodiny důkladně vyvětrejte.
Trávíme stále více času v interiéru. Proto je stále důležitější kvalita vzduchu a 
vyvětrání výparů instalačních materiálů na podlahách a stěnách. Aby se zajistilo 
zdravé životní prostředí, je důležité věnovat pozornost složkám izolačních 
materiálů podlahových krytin a stavebním produktům, jako jsou izolační panely, 
lepidla a hydroizolační materiály.

Spolehněte se na materiály s označením EMICODE®, abyste si co nejlépe chránili 
zdraví a hygienu vzduchu ve vašem okolí a ve vaší domácnosti. Tyto materiály mají 
nízké emise, splňují nejpřísnější požadavky a normy a jsou neustále kontrolovány 
nezávislými zkušebními organizacemi. EMICODE® tak roky zaručuje čistou a 
bezpečnou kvalitu ovzduší v interiéru, pro zdravou a komfortní obytnou klima.

Naše doporučení pro zpracování jsou založeny na rozsáhlých zkouškách 
a praktických zkušenostech. Vzhledem na širokou škálu materiálů a 
okolností, za kterých se aplikace provádí, nemůžeme přijmout žádnou 
odpovědnost za dosažené výsledky a za jakékoli škody vyplývající z 
použití výrobku. Rádi Vám kdykoliv poradíme.
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