
3M Průmyslová divize
Lepidlo na opravy betonu - horizontálně

Oprava 

5 minut
betonu

za pouhých

Praskliny a trhliny v betonov˘ch podlahách kazí vzhled 

a rovnûÏ pfiedstavují potenciální bezpeãnostní riziko. 

Jejich odstranûní znamenalo – objednat a ãekat 

na externího dodavatele nebo provést opravu vlastními

silami a zpÛsobem, kter˘ vyfiadil podlahu z provozu 

aÏ na 24 hodin. S materiálem 3M™ na opravy betonu

nyní u‰etfiíte peníze a ãas.
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DÛleÏité upozornûní:

Ve‰kerá doporuãení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehliv˘m v˘sledkÛ obecn˘ch testÛ proveden˘ch 3M,

nicménû nezaruãujeme jejich pfiesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvaÏovanému úãelu pouÏití 3M produktu. Prosím

mûjte na pamûti, Ïe v konkrétním pfiípadû mÛÏe mnoho okolností ovlivnit vhodnost pouÏití a úãinnost 3M produktu.

S ohledem na mnoÏství ovlivÀujících faktorÛ, z nichÏ nûkteré Vám nemusí b˘t známé a pod Va‰í kontrolou, je dÛleÏité,

abyste pfied pouÏitím 3M produktu správnû posoudili, zda je vhodn˘ k Vámi uvaÏovanému úãelu pouÏití. Odpovûdnost

t˘kající se tohoto 3M produktu se fiídí podmínkami prodeje a platn˘mi právními pfiedpisy.

Rozměr vytlačeného 
materiálu mm

Délka v m 
na 250 ml

• Samonivelaãní polyuretan se hladce rozteãe do vyãi‰tûn˘ch
prasklin a mezer a ztvrdne za pouh˘ch pût minut. 
Za pouh˘ch patnáct minut mÛÏe pfies opravené místo
pfiejet vysokozdviÏn˘ vozík.

• Kvalita vytvrzení je rovnomûrná v celém objemu
vyplnûní.

• PfiizpÛsobiv˘ polyuretan se rozpíná a stahuje, takÏe jeho
trvanlivost pfiekoná opravy provedené betonem.

• Neobsahuje rozpou‰tûdla.

• Pracujete sami s bûÏnou tlakovou pistolí na tmelení spár;
vyhnete se tak nákladÛm a ãekání na externího
dodavatele.*

*Pfied aplikací si pfieãtûte pokyny a bezpeãnostní opatfiení na ‰títku v˘robku.

Charakteristiky

Přibližné pokrytí

Šedý, samonivelační,
polyuretanový 
materiál na opravy
betonu

•250ml náplň
materiálu 
na opravy be-
tonu

•2 hubice

70 s 5 min 60 min 6/krabici

• Vyãistûte 
Z prostoru, kter˘ se má vyplnit, odstraÀte ve‰ker˘ voln˘
materiál. Beton musí b˘t such˘ a bez mastnoty.

• Upravte povrch
Za pouh˘ch patnáct minut lze v˘robek obrousit, aby se
odstranily ostré hrany. Do jedné hodiny ho lze natfiít. 

• VyplÀte
Aplikujte lepidlo co nejhloubûji do spáry nebo po‰kození.
Vytvofite mírn˘ pfietok. V̆ robek se sám rozteãe do roviny 
a za pouhou minutu ztratí povrchovou lepivost.

• Opravování prasklin a trhlin v betonov˘ch podlahách
nebo vodorovném povrchu

• Usazování kotvicích prvkÛ do betonov˘ch podlah nebo 
vodorovného povrchu

• Zakázkové zavádûní a ukotvování pro nízké provozní 
zatíÏení

• PouÏívejte venku nebo v dÛkladnû vûtran˘ch prostorech.

Výrobek: DP-600

Aplikace

Rychlé a jednoduché opravování trhlin
6,4 6,4 1,8

12,7 6,4 0,9

19 6,4 0,6

25,4 6,4 0,5

6,4 12,7 0,9

12,7 12,7 0,5

19 12,7 0,3

25,4 12,7 0,2

Šířka praskliny 
mm   

Hloubka praskliny 
mm

Délka v m
na 250 ml

Popis Obsah Zpracova-
telnost

Manipulační
doba   

Doba 
vytvrzování   

Balení


