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EXTHERM THERMO KLEBER 
(EXTHERM lepicí pěna)  
 
Průmyslově vyráběná jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna je určená především pro 
lepení fasádních desek z EPS, XPS na podklad ze dřeva, sádrokartonu, sádrovlákna, cihel a betonu.  
 
Technické údaje: 
Vydatnost dózy: při ø 4 cm vydatnost 4 – 6 m2, při ø 3 

cm vydatnost 5 - 8   
Hustota (kg/m3):      cca 15 – 25 
Tepelná odolnost (°C):      cca -40/ +90 (po vytvrzení) 
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mk):    0,035 
Přídržnost k EPS 70F (MPa):     cca 0,14 (bez penetrace) 
Přídržnost k betonu (MPa):     cca 0,10 (k suchému podkladu bez 
penetrace) 
Přídržnost ke dřevu (MPa):     cca 0,16 (například deska OSB – bez 
penetrace) 
Přídržnost  k sádrovláknité desce např. Fermacel (MPa):  min. 0,18 (s penetrací S2802A) 
Přídržnost  k sádrokart. desce např. LaPlura (MPa):  min. 0,14 (s penetrací S2802A) 
Přídržnost  k podkladu z asfaltového pásu (MPa):  min. 0,10 
Třída reakce na oheň      F (Klasifikace dle ČSN EN 13501-1) 
 
Expedice: 
� Pistolová dóza 750 ml 
� 1 krabice = 12 dóz 
 
Příprava podkladu: 
Podklad jako je Lafarge laplura, Fermacel, cihelné zdivo, pórobeton, nebo beton před lepením je nutno 
penetrovat  přípravkem  
S2802 A. . Doba schnutí penetračního nátěru cca 2 – 4 hodiny.  
 
Rozmíchání tmelu: 
Našroubovat na aplikační pistol s NBS závitem. Dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Nastavit 
aretačním šroubem požadované dávkování. 
  
Zpracování tmelu: 
Při lepení polystyrénových desek nanést pěnu po obvodě desky a odstupem 2 cm od hrany desky, 
lepe tak ,aby přiložení desky k podkladu a po přitlačení nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po 
jejím obvodě, ale pouze k zarovnání s hranou desky. Obrazec doplnit minimálně jedním pruhem ve 
středu desky ve směru jejího delšího rozměru, tl. v místě, kde se mohou při návrhu objevit hmoždinky. 
Doporučená průměr housenky pro lepení izolačních desek je 3 – 4 cm dle nerovnosti podkladu. Musí 
být zajištěno pokrytí desky PUR pěnou po jejím přitlačení 30 – 40%. Desku ihned přiložte ke stěně 
(nejpozději do 2 minut) od aplikace pěny a ihned dotlačte a srovnejte pomocí dlouhé latě. Rovinnost 
povrchu desek je možné opět korigovat do cca 20 minut od jejich nalepení v závislosti na teplotě 
(vzduch a podklad). 
Pozn.: Delší prodleva mezi aplikací PUR pěny a přiložením k podkladu snižuje přídržnost. Všeobecně se 
u všech druhů PUR pěny začíná po cca 5 minutách tvořit povrchová nelepivá slupka, která snižuje tuto 
přídržnost. 
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Skladování: 
Skladovat v suchu, chránit před vodou, vlhkem a mrazem. Při dodržení těchto podmínek  je minimální 
skladovatelnost 18 měsíců od data výroby vyznačeného na dóze. 
 
Upozornění: 
Při teplotě pod +5°C a větších než +35°C (vzduchu i podkladu) nepoužívat.  
 
Bezpečnost práce: 
Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky. Při zasažení očí 
vymývejte proudem vody a konzultujte s očním lékařem. Po práci je nutné umýt pokožku vodou a 
ošetřit vhodným krémem. 

 


