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CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Univerzálna hmota na opravy na báze epoxidovej živice.

OBLASŤ POUŽITIA
Ideálne na vypĺňanie, rekonštrukciu a lepenie všetkých druhov mate-
riálov, napr.: drevo, kovy, keramika, sklo, tehly, omietky, korok, kameň,
mramor, betón a väčšina plastov. Nevhodný na PE, PP, teflón.
Neobsahuje rozpúšťadlá a nedráždi pokožku. Loctite Ultra Repair 
je rýchla, vysoko odolná, brúsiteľná, vŕtateľná a pretierateľná hmota,
ktorá slúži na vypĺňanie medzier, bez zmrašťovania. Je vhodná na vnú-
torné aj vonkajšie použitie.

VLASTNOSTI 
� epoxidová hmota bez rozpúšťadiel
� extra silná a pevná
� odoláva vode, nevhodná na použitie pod vodou
� odoláva teplotám od -30 °C do +120°C, (diely, ktoré sú pod 

vysokým tlakom, by nemali byť vystavené teplotám vyšším 
ako 70 °C)

� vhodná na vypĺňanie straty materiálu
� spoj sa dá po vytvrdnutí brúsiť, vŕtať a pretierať, nezmrašťuje sa
� pri práci nie sú potrebné rukavice   

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie: epoxidová živica
Farba: biela/šedá
Farba po vytvrdnutí: biela
Doba vytvrdnutia: po 5 - 10 minútach. 

Maximálna pevnosť po 24 hodinách.
Doba aplikácie: max. 3 minúty po zmiešaní
Hustota pri 20 °C: cca 2 g/cm3

Aplikačná teplota: od +5 °C do +40 °C
Priľnavosť k podkladu (ISO 4587): cca 5 N/mm2 (pevnosť v šmyku) 

do 24 hodín, v závislosti od podkladu.
Balenie: 2 x 5 g (blister)

SPRACOVANIE
Upozornenie
Pred samotnou aplikáciou je potrebné oboznámiť sa s bezpečnos-
tnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte
bezpečnostných údajov.
Príprava povrchu: Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré
povrchy. Ak je to možné pred použitím povrch zdrsnite.
Aplikácia: Vezmite si jeden kus hmoty (alebo viac, podľa potreby) 
z balenia. Odstráňte priehľadnú fóliu a dôkladne premieste bielu 
a šedú časť dohromady, pokým nezíska jednotnú bielu farbu 
a homogénnu konzistenciu (bez hrudiek). Pre dosiahnutie najlepších 

výsledkov, by sa hmota mala spracovávať pri izbovej teplote 
(od +15 °C do +30 °C).
Lepenie: Aplikujte premiesenú hmotu na jednu z lepených plôch.
Lepené časti priložte k sebe a zarovnajte (do 3 minút). Na lepenie
väčších plôch aplikujte hmotu na viac miest.
Vypĺňanie: Dôkladne premiesenú hmotu aplikujte do trhliny alebo
diery. Povrch vyhlaďte a nechajte vytvrdnúť. Povrch sa po 15 minú-
tach môže následne povrchovo opracovávať. 

Reštaurovanie: Premiesenú zmes počas 3 minút vytvarujte do poža-
dovaného tvaru. Pred vytvrdnutím ju vyhlaďte. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Nevytvrdnuté zvyšky hmoty Ultra Repair odstráňte z nástrojov a pra-
covnej plochy pomocou rozpúšťadla. Vytvrdnuté zvyšky je možné
odstrániť iba mechanicky. Trvanlivosť výrobku je 2 roky od dátumu
výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote od 10 °C
do 25 °C, mimo priameho slnečného svetla. Vykonajte skúšobné
testy predtým ako budete lepiť plasty alebo lakované povrchy. 

Prvá pomoc: Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom, 
zasiahnuté oči vymývajte pod tečúcou vodou, po požití vypláchnite
ústa a vypite väčšie množstvo vody, prípadne vyhľadajte lekára.



TECHNICKÉ ÚDAJE

UPOZORNENIE:
Bezpečnostné údaje viď. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 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, www.superattak.sk


