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DIBA-COLL
VodoVzdorná, špeciálna izolačná a lepiaca hmota 
určená na napojenia a stykoVé spoje

vodovzdorná,• 
jednozložková,• 
pretierateľná,• 
neobsahuje rozpúšťadlá,• 
neutrálny zápach,• 
kompenzuje pnutia,• 
odolná proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom.

Popis produktu: Blanke•DIBA-COLL je špeciálna, jednozložková 
izolačná a lepiaca hmota na báze silanom termí-
novaných polymérov, určená na použitie v interiéri 
a exteriéri. Produkt je vhodný na lepenie, resp. izolo-
vanie stykových spojov a napojenie izolačných pásov 
Blanke•DIBA, ako aj na lepenie množstva iných ma-
teriálov.

oblasti použitia: Pri aplikácii lepidla smie byť podklad mierne vlhký, nesmie však obsahovať žiadne zložky ob-
medzujúce priľnavosť. Podklad musí byť súčasne pevný a nosný. Lepidlo má dobrú priľnavosť na 
drevo, kameň, betón, kov, sklo a na mnoho plastov.

spracovanie: Naneste produkt Blanke•DIBA-COLL na podklad a rozotrite ho hrebeňom po ploche. Spracúvaný 
materiál musíte následne okamžite zatlačiť do čerstvého lôžka na lepenie na celej ploche, resp. 
ho v ňom spojiť.
Pri lepení pomocou Blanke•DIBA použite na zatlačenie hladkú stranu hrebeňa. Hladkou stranou 
hrebeňa šikmo sťahujte a zatláčajte pásy/izolačné pásy DIBA, alebo použite vhodný valček.
Pri špárovaní vyplňte špáry produktom a okamžite ho zahlaďte.

technické údaje: Farba:
Hustota pri 23 °C, 50 % rel. vlhkosť vzduchu:
Teplotná odolnosť:
Doba vytvorenia škrupiny na povrchu:
Pevnosť v šmyku/pevnosť v ťahu/priľnavosť:
Predĺženie pri pretrhnutí:
Vytvrdnutie:
Celkový prípustný pohyb:

Teplota spracovania:
Tvarová stálosť:
Obsah:
Stabilita pri skladovaní:

Spotreba:

sivá 
cca. 1,4 g/cm3

-45° až +95° (krátkodobo aj nad 180°)
cca. 20 min.
cca. 3,5 N/mm2

cca. 250 %
3 mm za 24 hod.
cca. 20 % 
(praktická absorpcia pohybov 10 %)
od +5 °C do +40
nie je citlivá na pôsobenie mrazu
300 ml kartuša
12 mesiacov / v chlade
(obmedzená pri otvorenej kartuši)
nanesená ako pás cca. 10 – 12 bm
hubica s hrebeňom cca. 8 bm
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