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CZ TECHNICKÝ LIST  

Fischleim – Rybí klih  

Vlastnosti výrobku 
Fischleim rybí klih se skládá z kanadských rybích surovin obsahujících bílkoviny, ze kterých se získal 
glutin. Jedná se tedy o přírodní ekologicky čistý produkt pro všestranné lepení. Rybí klih je vhodný 
zejména pro lepení dřeva, dále lze lepit také papír a kov. Přebytky lepidla lze jednoduše odstranit 
teplou vodou. Rybí lepidlo je připraveno k okamžitému použití za studena, má velmi vysokou 
adhezivní sílu a jedná se o gelovou kapalinu s nažloutlou barvou. 
 
Způsob použití  
Tekutý rybí klih se používá k lepení za studena. Na lepenou plochu naneste klih rovnoměrně štětcem 
nebo špejlí. Doba zpracování klihu je 5 až 10 minut a během této doby lze adhezní povrchy velmi 
dobře vyrovnat. Lepící plochy by měly být k sobě stlačené po dobu 12 hodin.  
Po 24 hodinách může být lepená plocha používána. Rybí lepidlo velmi dobře vytvrdne, takže ho lze 
rovněž brousit a lakovat.  
 
Bezpečnostní a další pokyny 
Přípravek nevylévejte do kanalizace. Klih neobsahuje rozpouštědla a lze ho odstranit teplou vodou. 
Zahřátím ve vodní lázni lze zvýšit tekutost klihu. Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte v uzavřené 
původní nádobě, aby se zamezilo vyschnutí. Nevystavujte klih přímému slunečnímu záření.  
 
Technická údaje 
Doba skladování: minimálně 12 měsíců (v uzavřeném obalu) 
Vyrobeno v Německu 
 
Dovozce: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou 
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto 
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro 
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou 
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by 
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit 
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním 
výrobku. 
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SK TECHNICKÝ LIST  

Fischleim – Rybí glej  

Vlastnosti výrobku 
Fischleim rybí glej sa skladá z kanadských rybích surovín obsahujúcich bielkoviny, z ktorých sa získal 
glutín. Jedná sa teda o prírodný ekologicky čistý produkt pre všestranné lepenie. Rybí glej je vhodný 
najmä pre lepenie dreva, ďalej možno lepiť tiež papier a kov. Prebytky lepidla je možné jednoducho 
odstrániť teplou vodou. Rybie lepidlo je pripravené na okamžité použitie za studena, má veľmi vysokú 
adhezívne silu a jedná sa o gélovou kvapalinu s nažltlú farbou. 
 
Spôsob použitia 
Tekutý rybí glej sa používa na lepenie za studena. Na lepenú plochu naneste glej rovnomerne štetcom 
alebo špajdľou. Doba spracovania gleja je 5 až 10 minút a počas tejto doby možno adhézne povrchy 
veľmi dobre vyrovnať. Lepiaci plochy by mali byť k sebe stlačené po dobu 12 hodín. 
Po 24 hodinách môže byť lepená plocha používaná. Rybie lepidlo veľmi dobre vytvrdne, takže ho 
možno brúsiť a lakovať. 
 
Bezpečnostné a ďalšie pokyny 
Prípravok nevylievajte do kanalizácie. Glej neobsahuje rozpúšťadlá a možno ho odstrániť teplou 
vodou. Zahriatím vo vodnom kúpeli je možné zvýšiť tekutosť gleja. Skladujte v suchu a chlade. 
Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe, aby sa zamedzilo vyschnutia. Nevystavujte glej priamemu 
slnečnému žiareniu. 
 
Technické údaje 
Doba skladovania: minimálne 12 mesiacov (v uzavretom obale) 
Vyrobené v Nemecku 
 
Dovozca: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a 
sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v 
tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti 
výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto 

neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel. 
Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja. 
Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách 
súvisiacich s používaním výrobku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


