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X-Bond MS-K 88 
Specialno lepilo 

 
 

Proizvod: 
X-Bond MS-K88, specialno lepilo 
 
Lastnosti: 
Visokokakovostno enokomponentno trajno elastično univerzalno lepilo, brez vsebnosti vode in topil, 
izdelano na osnovi MS tehnologije. 
 
Področje uporabe: 
Primerno za vse vrste parketa z utorom in perom. Univerzalno uporabno izredno močno lepilo za 
notranjo in zunanjo uporabo na vpojnih in nevpojnih podlagah. Primerno za lepljenje parketa, 
keramičnih ploščic in kamna na različne podlage. Kot lepilo in hidroizolacija v enem (pri nanosu s 
posebno nazobčanostjo). Uporabno za lepljenje parketa na cementne estrihe z največ 4 CM % 
vsebnostjo vlage in kot lepilo za izolacijske materiale (stiropor, steklena volna, …) ter za kombinirano 
lepljenje kovine, betona, kamna, stekla ipd., na različne podlage (priporočeno testno polje). Ni 
primerno za lepljenje na bitumenske podlage (npr.: liti asfalt) in polipropilen. 
 
Tehnični podatki: 
 

• Strjevanje: 3 mm / 24 h (20°C / 50% rel. zrač.vlaž.)  

• Čas polaganja: ca. 30 - 35 min.  

• Končna trdnost: po ca. 48 h  

• Poraba: poraba je odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti gladilke: B3, B5, PK/B11 
in B15: ca. 0,7 - 1,2 kg/m² B17: ca. 1,8 kg/m² kot hidroizolacija s posebno nazobčanostjo: ca. 
2,4 kg/m²  

• Čas: tvorjenja površine po ca. 45 - 50 min.  

• Trdota po Shoru A: ca. 47 (po 28 dneh) Čas uporabe po odprtju ca. 30 - 40 min.  

• Temperaturna obstojnost: ca. -40°C do +100°C v strjenem stanju  

• Specifična teža: 1,4 g/cm³  

• Natezna adhezijska trdnost - po odprtem času 30 min.: 1,9 N/mm²  

• Natezna adhezijska trdnost – toplota: 2,2 N/mm² 
 
Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z 
namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih 
spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo. 

 
 
 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 

Direktor: Bojan Ošep 

 
 
Puconci, 15.06.2022 
 

 


