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2-zložkové rýchloschnúce epoxidové lepidlo 

VLASTNOSTI   
� ľahká príprava na použitie
� vytvrdzuje aj na vlhkých povrchoch a pod vodou
� vytvrdzovaním sa nezmršťuje ani nerozpína
� môže sa vŕtať, brúsiť, leštiť, opracovávať
� odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám

OBLASTI POUŽITIA
Na lepenie a opravy všetkých druhov materiálov, napr.: drevo, kovy, keramika, plasty (okrem PE, PP a teflónu), sklo, kameň, obklady, sadra, korok,
zrkadlá atď. Môže sa použiť na upevňovanie kúpeľňových a kuchynských doplnkov, ako sú zrkadlá, vešiaky, rôzne držiaky, na vypĺňanie dier, 
reštaurovanie zlomených pántov a reťazí, upevňovanie zábradlí, dverných zarážok, telefónov, opravy schodov, stoličiek a ostatných druhov 
nábytku, utesňovanie inštalačných trubiek a potrubí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE
Tyčinka: 48 g (blister)

SPRACOVANIE
Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Ak je možné, povrch zdrsnite. 
Aplikácia: Pri práci používajte latexové alebo vinylové ochranné rukavice. Nožom alebo nožnicami odrežte potrebný kus hmoty. Odstráňte plastovú
ochrannú fóliu z odrezaného kúska, ktorý chcete použiť a zvyšok hmoty zabaľte. Mieste ho do guľôčky ako plastelínu, až kým nezíska jednotnú
bielu farbu a homogénnu konzistenciu (bez hrudiek). Počas tvrdnutia (prvých 6 minút) sa hmota zahrieva, čo svedčí o prebiehajúcej reakcii. Potom
začína chladnúť. 
Aplikačná doba: maximálne 3 minúty po zmiešaní produktu (pri +23°C). Produkt začne vytvrdzovať 5-7 minút od začiatku miešania. Čas závisí 
od množstva spracovávanej hmoty, hrúbky aplikovanej hmoty, pracovnej teploty. (napr. 10 g produktu v tvare guľôčky vytvrdzuje 5 min pri teplote
23°C). 15 minút po aplikácií sa hmota môže brúsiť, vŕtať, pretierať. Po 15 minútach spoj dosiahne 50% konečnej pevnosti (pri 23°C). 
Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách (pri 23°C).  
Lepenie: Hmotu naneste na jeden z povrchov a spojte ich dohromady. Na väčšie plochy naneste niekoľko guľôčok hmoty.
Vypĺňanie: Hmotu naneste do trhliny alebo diery a predtým ako hmota začne tvrdnúť ju vyhlaďte.
Reštaurovanie: Po premiesení vytvarujte hmotu do požadovaného tvaru a skôr ako hmota začne tuhnúť ju vyhlaďte.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Na čistenie a odstránenie zvyškov hmoty použite etanol alebo iné univerzálne rozpúšťadlo ešte pred vytvrdnutím hmoty. Vytvrdnutú hmotu odstránite
len mechanicky (brúsením).
Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplotách od +10°C do +25°C.

Zloženie: živica
Farba: modrá, vo vnútri biela

Farba po vytvrdnutí: biela
Teplota spracovania: od -30°C do +150°C

Doba vytvrdnutia: po 15 min. dosiahne pevnosť v šmyku > 10 kg/cm2

pri teplote +23°C, železo
Konečná pevnosť: po 24 hod. (pri +23°C, pri nižších teplotách sa čas

vytvrdzovania predlžuje)
Pevnosť v šmyku (EN 1465): cca 60 kg/cm2 (23°C, železo)

Tvrdosť: cca 70
Teplota skladovania: +10°C až +25°C

Skladovanie: 2 roky pri skladovaní v originálnych obaloch. Po tejto dobe je produkt 
stále vhodný na použitie, ale odporúčame skontrolovať ho.
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PRVÁ POMOC
Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody.
Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku. Pri vdýchnutí vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak podráždenie
pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov 
podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk


