
NEOSTIK Universal 50/120/450/800 ml 
 
NEOSTIK SK-101 je univerzalno kontaktno lepilo na osnovi sintetičnega kavčuka. Uspešno in 

hitro lepi različne materiale med seboj in na različne podlage. NEOSTIK SK-101 se uporablja pri 

lepljenju usnja, gume, tkanin, plute, kartona, raznih plastičnih oblog, talnih oblog (pluta, tekstilne 

obloge, PVC obloge, linolej,...) profilov ter ostalih materialov med seboj ali na les, kovine, beton, 

kamen, steklo. Lepilo ni primerno za PE, PP, stiropor, mehki PVC, in teflon.NEOSTIK SK-101 

vam pomaga hitro in učinkovito! 

UPORABA: 

Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in 

lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Gladke površine pred lepljenjem nahrapavimo. 

Lepilo v večjih embalažah pred lepljenjem dobro premešamo. Lepilo nanašamo s krajšim, tršim 

čopičem ali drobno nazobčano lopatico v enakomerno tankem sloju na obe površini, ki ju želimo 

zlepiti. Počakamo, da se sloj lepila primerno osuši ter površini s pritiskom (0,5 do 5 kg/cm2 cca. 

30 s) spojimo. Končna trdnost zavisi od jakosti pritiska, ne od trajanja. Po lepljenju lege materialov 

ne moremo več popravljati. Površine zelo vpojnih materialov zahtevajo dva nanosa lepila, pri 

čemer drugi sloj lepila nanašamo na osušen prvi sloj. 

Za razredčevanje lepila in čiščenje orodja uporabljamo RAZREDČILO SK. 

Pomembno: 
- V kolikor zaradi izpostavljenosti nižjim temperaturam lepilo želira ali zmrzne, le to po 

termostairanju na sobno temperaturo (18-20°C) in premešanju ponovno pridobi prvotne 
lastnosti brez negativnega vpliva na končno kvaliteto spojev. 

- Med delom morajo biti embalažne enote tesno zaprte sicer zaradi izhlapevanja topil 
prihaja do prekomernega zgoščevanja lepila. 

 
 

   

 

 
NEVARNO!  
Vsebuje: kolofonijo. Lahko povzroči alergijski odziv.  
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. 
Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega 
ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati 
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti 
vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev 
 


