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PU108

Autorizovaný distributor:

Nezničitelný spoj

do 45 minut

Revoluční lepidlo
na dřevo

Norma Klasifikace

Báze modifikovaný 
polyuretan

Voděodolnost EN 204 D4

Přídržnost na betonu ČSN 732577
1,40 N/mm2 
(porušení 100% 
v podkladu

Přídržnost na dřevu
1,89 N/mm2 
(porušení 100% 
v podkladu

Vytvrzování chemické, vzdušnou 
vlhkostí

Otevřená doba 8 až 10 minut

Vytvoření povrchové 
slupky 10 až 15 minut

Doba stlačení min. 3 hod.

Plné vytvrzení cca 24 hod.

Spotřeba cca 200 g/m2

Teplotní odolnost -40°C až +90°C

Aplikační teplota +5°C až +35°C

Technická specifikace

/tremcoillbruck.cz

Podívejte se na nejnovější 
aplikační video k revolučnímu 
lepidlu illbruck PU108!
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Revoluční lepidlo
na dřevo

Nezničitelný spoj
do 45 minut!

PU108

 • Patentované lepidlo kategorie D4
 • Extrémně pevně lepí vše na bázi dřeva
 • Vytváří neviditelný a vodotěsný spoj
 • Vhodné pro přesné i plošné lepení
 • Brousitelnost lepeného spoje už po 30 min.

Revoluci v lepení dřevěných materiálů přináší 
patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je 
nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrém-
ní pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za 
neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné? 
Vyzkoušejte ho a uvěříte!   

S lepidlem illbruck PU108 se pracuje stejným způsobem jako 
s PUR pěnou. Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, 
která během několika vteřin začne „spadávat“ až vytvoří tenký 
film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá část libovolného 
materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak 
upravovat.  

Rychlá a snadná práce

Vodotěsný a neviditelný spoj

Extrémní pevnost

Vodotěsný spoj třídy D4

Velmi rychlé vytvrzování

Extrémně pevné už po 45 min.

Aplikace pistolí nebo trubičkou

Lepí dřevo ve stovkách
kombinacích

Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU108 lepí 
všechno, co je alespoň trochu dřevěné. Materiály se 
mohou lepit v mnoha kombinacích, např. i dřevo na 
kámen, při zachování extrémní pevnosti.

1 dóza PU108 = 8 lepidel
v kartuších

Lepidlo illbruck PU108 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po 
přebroušení neznatelný. K opracování spoje může dojít už po 
30 minutách od aplikace. Slepený spoj je navíc plně vodotěsný 
a odpovídá třídě D4.  

Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční 
vlastností lepidla illbruck PU108. Už po 45 minutách od aplikace 
je spoj nezničitelný. Při zátěžových testech došlo po této době 
k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal neporušen. 

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou 
vydatností dělají z lepidla PU108 ideálního pomocníka pro 
všechny zpracovatele dřeva. Např. s jedinou dózou PU108 slepíte 
stejné množství materiálu, na které byste spotřebovali osm 
lepidel v kartuších. To vše s minimem námahy.

Ihned po nanesení se začně lepidlo
měnit v tenký film zlatavé barvy.

S lepidlem se pracuje 
stejně jako s PUR pěnou.

Po opracování lze docílit zcela
nepatrného a přitom vodotěsného spoje.

Přesné a detailní 
nanášení lepidla.
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