
 

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať 
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o 
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie. 
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 Technický list:    Cyklon PU pena murovacia 
   Číslo tovaru: 5154407 
 
 
Cyklon Murovacia PU pena je špeciálne polyuretánové lepidlo tvrdnúce okolitou vzdušnou vlhkosťou, 
použiteľné ako lepiaca, tesniaca a montážna murovacia hmota. Je určené na lepenie vnútorných priečok 
a obvodového muriva. S murovacou penou možno lepiť všetky stavebné materiály s výnimkou PE, PP, 
teflónu a silikónu. Výhodou peny je malá hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia, vysoká lepiaca 
sila. 
 
 

Vlastnosti produktu 
 

• malá hmotnosť 
• jednoduchá a rýchla manipulácia 
• vysoká lepiaca sila. 

 

Informácie o spracovaní 
 
Povrch zbavte prachu, mastnoty a iných nečistôt. Povrch môže byť vlhký, nepokrytý námrazou alebo 
ľadom. Je optimálne, aby obsah nádoby mal pred použitím teplotu +15°C až +20°C. Obsah nádoby 
intenzívne potriasť po dobu 1 minúty. Minimálna teplota prostredia : -5°C. Naskrutkujte nádobu na 
aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha nádobky je hore dnom. Naneste 2 pásy hrúbky 2-3 cm po protiľahlých 
dlhších stranách asi 3 cm od okraja. Do cca. 3 minút tehly položiť- usadiť a potom s nimi už nehýbať. 
Vytvrdnuté lepidlo po cca. 30 minútach možno orezať a povrch po vytvrdnutí peny (cca. 12 hodín) 
ochrániť pred UV žiarením (omietnuť). Čerstvú penu možno očistiť PU čističom, vytvrdnutú len 
mechanicky. Po ukončení práce pištoľ dobre uzatvoriť a povrch očistiť  alebo po odskrutkovaní nádobky 
vyčistiť PU čističom.  
Skladujte v suchu a chlade pri teplote +5°C do +25°C. Záručná doba 18 mesiacov od dátumu výroby 
uvedenom na obale. 
 

Technické údaje 
 
Technické vlastnosti Požadovaná hodnota 
Výdatnosť 750 ml balenia cca. 40 litrov, 14 bm (pri murovaní) 
Nelepivosť 8 minút 
Úplné vytvrdnutie 24 hodín 
Hustota voľne expandovanej peny 16-20 kg/m³ 
Hustota PU peny v škáre 18-25 kg/m³ 
Tvarová stabilita max. 5% 
Farba svetložltá 
Zápach po uhľovodíkoch 

 


