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Dvojzložkové epoxidové lepidlo bez rozpúšťadiel

VLASTNOSTI
� po vytvrdnutí sa nezmršťuje ani nerozpína
� môže sa brúsiť, leštiť, opracovávať
� môže sa do neho vŕtať
� odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám

OBLASTI POUŽITIA
Rýchlo lepí a reštauruje väčšinu materiálov - drevo, keramika, porcelán, mramor, kameň, betón, kovy, sklo, plexisklo, krištáľ, kartón, korok, textil,
plsť a plasty - PVC, ABS, metakrylát, melamín, bakelit, polyuretán, polystyrén, polykarbonát alebo polyamid. Nie je vhodný na polyetylén, polypropy-
lén, teflón a mäkčené PVC. Na lepenie drevených častí, kovových kľučiek, upevňovanie káblov, na opravy dier, trhlín v plastových materiáloch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE
Tuby: 2 x 6 ml - komponenty A a B

SPRACOVANIE
Lepené plochy musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. Ak je to možné, povrch zdrsnite. Z túb vytlačte adekvátne množstvo komponentov 
A a B v pomere 1:1 a rovnomerne zamiešajte špachtličkou. Zmes rozotrite na jeden z povrchov a spojte. Maximálna doba na spracovanie je 
2 minúty po zmiešaní (od +20°C do +25°C). S lepenými časťami môžete manipulovať ešte 10 minút po aplikácii (od +20°C do +25°C). 
Po 1 hodine dosiahne lepidlo pevnosť 100 kg/cm2. Konečná pevnosť je po 24 hodinách. Vytvrdzovanie môžete urýchliť zvýšením teploty 
(do +70°C). Pri teplotách pod +15°C sa doba vytvrdzovania spomaľuje.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Komponent A obsahuje epoxidovú živicu. Je dráždivý a nebezpečný pre životné prostredie. Dráždi oči a pokožku a môže spôsobiť senzibilizáciu 
pri kontakte s pokožkou. Uchovávajte mimo dosahu detí.

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

Zloženie: komponent A: epoxidová živica
komponent B: tvrdidlo na báze polymercaptone

Farba po vytvrdnutí: transparentná
Hustota: komponent A: 1,2 g/ml

komponent B: 1,2 g/ml
Miešací pomer: 1:1

Teplota spracovania: od -30°C do +150°C 
Doba vytvrdnutia: časti lepené pod vysokým tlakom by nemali byť 

vystavené teplotám nad 70°C
po 1 hod 100 kg/cm2 (pri teplote +20°C až +25°C)

Konečná pevnosť: po 24 hodinách
Pevnosť v šmyku (EN 1465): 140 kg/cm2 (po 24 hodinách vytvrdzovania, 20°C, oceľ/oceľ) 

Teplota skladovania: +10°C až +30°C
Skladovanie: 3 roky pri skladovaní v originálnych obaloch. Po tejto dobe je produkt 

stále vhodný na použitie, ale odporúčame skontrolovať ho.
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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


