TECHNICKÝ LIST
Pattex Power Fix – montážne lepidlo v tlakovej nádobe
ZDOKONALENÁ DISPERZNÁ TECHNOLÓGIA PRE VŠETKY INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE
VLASTNOSTI
Pattex Power Fix je disperzné lepidlo s okamžitou počiatočnou priľnavosťou pre všetky interiérové aplikácie. Jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý. Vďaka revolučnému baleniu nepotrebujete na jeho použitie aplikačnú pištoľ. Lepidlo sa dávkuje stlačením červenej spúšte. Pohodlné, bezpečné
a jednoduché použitie.
씰 profesionálne disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou priľnavosťou
씰 nie je potrebné používať mechanické fixačné prostriedky
씰 vysoká lepiaca sila hlavne drevo/drevo
씰 po vytvrdnutí pretierateľný
씰 vypĺňa medzery až do 10 mm
씰 minimálna teplota pri aplikácii +10°C
씰 minimálny zápach

OBLASTI POUŽITIA
Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý.
Na bezpečné uchytenie:
• drevených dosiek a zárubní
• keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U (nemäkčeného PVC), plastov*, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii),
sadrokartónu,
• dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry
• zvukovo izolačných a lepenkových dosiek
• pre interiérové aplikácie
* Pre zabezpečenie požadovaných vlastností a kompatibility s lepidlom najprv vykonajte skúšobný test. Veľmi dobre lepí nemäkčené plasty. Nevhodný na lepenie polyetylénu, polypropylénu.
Nevhodný na aplikácie namáhané častým kontaktom s vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Farba:
Tepelná odolnosť:
Počiatočná priľnavosť:
Konečná pevnosť:
Veľkosť škár na vyplnenie:
Hustota:
Teplota spracovania:
Otvorená doba:
Doba vytvrdnutia:
Úbytok materiálu:
Spotreba:
Príklady maximálnej pevnosti pri konštantnom zaťažení:
Drevo/drevo:
Drevo/ALU:
Drevo/PVC:
Skladovanie:

plastická disperzia na báze vody bez rozpúšťadiel
biela
-20°C až +70°C
100 kg/m2
5 až 6 N/mm2 (pevnosť v šmyku drevo/drevo pri izbovej teplote)
max. 10 mm
cca 1,3 g/cm3
+10°C až 25°C
cca 15 min.
min. 48 hodín pri hrúbke vrstvy 3 mm, doba sa predlžuje pri hrubšej
vrstve alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu
max. 20%
cca 300 g/m2
3 kg/cm2
3 kg/cm2
1 kg/cm2
24 mesiacov v uzavretom obale, na chladnom a suchom mieste

BALENIE
250 g tlaková nádoba

SPRACOVANIE
Montážne lepidlo Pattex Power Fix je vhodná na nasledovné povrchy:
• omietky (v interiéri)
• betón, pórovitý betón
• pemza
• sadrokartón
• drevené materiály (drevotrieskové panely)
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• polyuretánové vytvrdnuté peny
• neodporúča sa na lepenie materiálov, ktoré sú často namáhané vodou

Príprava podkladu:
Povrch musí byť čistý a zbavený prachu, mastnoty a olejov. Povrch nesmie byť vystavovaný dlhodobému kontaktu s vlhkosťou. Jednej z lepených povrchov musí byť nasiakavý, pretože pre dosiahnutie pevného spoja je potrebné, aby sa voda v lepidle odparila. V prípade veľmi nasiakavých povrchov,
ako sadra, MDF, drevotrieska (nie OSB dosky) či hlinené tehly, je možné, že lepidlo zaschne veľmi rýchlo po obvode nánosu a vnútorná časť spoja
nevytvorí dostatočnú väzbu. Na zabezpečenie požadovaného spojenia rýchlo absorbujúcich povrchov, pred lepením povrch navlhčite vodu pomocou
rozprašovača alebo vlhkou handrou.
Na povrchy neabsorbujúce alebo citlivé na vlhkosť použitie Pattex PL700 Total Fix.
Na odstránenie zvyškov lepidla na PU dekoratívnych dieloch použite brúsny papier alebo rozpúšťadlo na báze acetónu, Pattex Power Fix aplikujte až
po jeho dôkladnom očistení povrchu.
Aplikácia:
Odstráňte červený uzáver a odlomte plastovú poistku (1). Špičku otočte o 90° doľava a červenou pohyblivou časťou na spúšti nastavte požadované
dávkovanie (2). Lepidlo aplikujte stlačením červenej spúšte (3). Po aplikácii špičku otočte späť o 90° a nasaďte červený uzáver (4).

Lepidlo nanášajte len na jeden z lepených povrchov:
1) vo forme bodov na vyhladenie nerovnomerných povrchov
2) vo forme vlnoviek pre dosiahnutie vyššej počiatočnej priľnavosti na širších povrchoch
3) v pruhoch na menšie povrchy (v prípade použitia v exteriéri prúžky aplikujte vertikálne)
Ďalšie informácie:
• 5-10 minút po aplikácii lepidla je možné polohu lepených predmetov upraviť.
• Minimálna aplikačná teplota je +10°C.
• Lepidlo je vhodné hlavne na aplikácie v interiéri. Je dôležité vyhnúť sa priamemu a dlhodobému kontaktu s vlhkosťou a vodou.

Čistenie náradia:
Zvyšky lepidla odstráňte ihneď pomocou vlhkej handry. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky.

SKLADOVANIE
•
•
•
•

Neotvorené lepidlo je možné skladovať na chladnom a suchom mieste až 24 mesiacov.
Skladujte mimo dosahu detí.
Po otvorení náplň dôkladne uzavrite a urýchlene spotrebujte.
Nevystavujte teplu, plameňom a iskrám. Skladujte v chlade. Mráz produktu nevadí, ale pri dlhodobom skladovaní odporúčame teplotu skladovania nad 0°C.

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
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