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VLASTNOSTI
� vysoká priľnavosť 
� bezpečné a ľahko použiteľné
� vypĺňa drobné trhliny v nerovných povrchoch
� pre použitie na nepravidelnom podklade
� pretierateľné

OBLASTI POUŽITIA
Pattex Profi Fix PL60 nahrádza klince, skrutky a hmoždinky. Super silné a krátkodobo vodeodolné lepidlo, ktoré vďaka špeciálnemu zloženiu zabezpeču-
je rýchlu priľnavosť a vysokú konečnú pevnosť pri použití v interiéri i exteriéri, na nasiakavé i nenasiakavé materiály (napr. kov). Určený na lepenie
soklových líšt, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek , sadrokartónu, korkových dosiek, drevených, kobercových alebo kovových líšt na betón, 
murivo a ďalšie bežné stavebné materiály. Nie je vhodný na lepenie zrkadiel, PE a PP. Lepené spoje nevystavujte trvalému pôsobeniu vody a vlhkosti.
Lepí:
• väčšinu plastov: polystyrén, akryláty, ABS
• príslušenstvo zo sklenenej vaty určené do kúpeľní
• ochranné kryty do spŕch zabezpečujúce vodeodolnosť
• cementové dosky
• drevo, soklové a kobercové lišty
• keramické obklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE
Kartuša: 392 g

SPRACOVANIE
Montážne lepidlo Pattex Profi Fix PL60 je vhodné na nasledujúce povrchy:
• omietky (v interiéri), 
• betón, pórovitý betón, 
• pemza, 
• sadrokartón, 
• drevené materiály (drevotrieskové panely a obkladové panely),
• polyuretánové vytvrdnuté peny.

Príprava povrchu:
Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, pracujte pri teplote nad + 5°C. Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty. Dôkladne ich
očistite. Odstráňte staré nátery, tapety a voľné časti. 

Aplikácia:
Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku. Kartušu vložte do vytláčacej pištole.
Nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu, alebo vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej

Zloženie: syntetický kaučuk, rozpúšťadlo
Farba: žltohnedá

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,55 kg/kg produktu
Obsah organických rozpúšťadiel (VOC): 0,25 kg/kg produktu

Hustota: cca 1,1 - 1,3 g/cm3

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: - 20°C - +80 °C

Otvorená doba: cca 10 minút pri teplote 25°C
Doba vytvrdnutia: min. 24 - 48 hodín pri teplote 25°C a 50% vlhkosti vzduchu. 

Pri teplote nižšej +25 °C sa doba tuhnutia predlžuje.
Spotreba: cca 300 - 600 g/m2

Skladovanie: 18 mesiacov v suchom, chladnom, a nemrznúcom prostredí
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priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. Lepený predmet pevne pritlačte počas 5 minút, potom ho oddeľte a nechajte 3 - 5 minút (5 - 8 pre
nenasiakavé povrchy) odvetrať a znovu nalepte a pritlačte na všetky miesta, kde bolo nanesené lepidlo. Pri aplikácii na zvislé povrchy zafixujte
svorkami na minimálne 24 hodín. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách (nasiakavé povrchy) a 48 hodinách (nenasiakavé povrchy). 

Ďalšie informácie:
Lepidlo je určené na použitie v interiéri i exteriéri. Vytvrdnuté lepidlo krátkodobo odoláva pôsobeniu vody. Na odstránenie zvyškov separačných
látok na dekoratívnych paneloch vyrobených z PU použite pred nanesením Pattex Profi Fix PL60 brúsny papier alebo rozpúšťadlá, ako napr. acetón.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Zvyšky lepidla na náradí a povrchu ihneď odstráňte pomocou alkoholu. Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky. Odstráneniu pomáha
detský olej.
Skladujte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste a ďaleko od ohňa, tepla a iskier. Vytvrdnutý produkt odovzdávajte v mieste zberu
nebezpečného odpadu.

PRVÁ POMOC
Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. 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.

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




