
PUDRŽ príbalový leták (sk) 
Polyuretánové jednozložkové vodeodolné lepidlo s extrémne rýchlym vytvrdnutím 
a mimoriadnou lepiacou silou pre: drevo, keramiku, kov, polystyrén, minerálnu 
vlnu, MDF, kožu, betón, tehlu, pórobetón a mnoho ďalších materiálov. 

Podklad: Povrch lepených materiálov musí byť čistý, bez prachu a mastnoty 
a zbavený všetkých mechanických nečistôt. V niektorých prípadoch, obzvlášť pri 
lepení kovov, je vhodné povrch zdrsniť. Pokiaľ je pórovitý podklad jemne vlhký, 
tým sa urýchľuje doba vytvrdnutia! 
Aplikácia: PUDRŽ nanesieme rovnomerne na jednu alebo obe lepené plochy 
aplikačnou špičkou, štetcom alebo stierkou. Ihneď priložíme k sebe a zaťažíme 
alebo stlačíme svorkami alebo vhodnou lepiacou páskou. Pre urýchlené 
vytvrdnutie odporúčame zaistený spoj orosiť vodou a zahriať. Nevytvrdnuté 
lepidlo môžete očistiť liehom, acetónom, benzínom. Vytvrdnuté lepidlo môžete 
odstrániť len mechanicky. 
Doba spracovateľnosti je pri 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 až 70 % rádovo 
niekoľko minút! Teplota podkladu ani okolitej atmosféry nesmie byť nižšia ako  
+5 °C a vyššia ako +30 °C. 
Obsahuje: polymeric MDI, polypropylene glycol; difenylmetándiizokyanát; 
4,4‘-metyléndifenyldiizokyanát. CAS: 101-68-8 
H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. H315 Dráždi kožu. H319 
Spôsobuje vážne podráždenie očí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu 
alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H317 Môže vyvolať alergickú 
kožnú reakciu. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H335 Môže spôsobiť 
podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 
alebo opakovanej expozícii. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte 
k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve 
alebo v dobře vetranom priestore. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P304+P340 PO 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: 
Umyte veľkým množstvom vody. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 
Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje 
izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
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