
Popis produktu: 

Už žiadne miešanie epoxidových lepidiel! Jednotlivé zložky lepidla sa premiešajú priamo v 

zmiešavači. Mimoriadne rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové epoxidové lepidlo bez prchavých 

rozpúšťadiel na permanentné opravy, lepenie a fixovanie. Vďaka statickému zmiešavaču je 

zmiešanie oboch zložiek precízne a aplikácia veľmi jednoduchá a rýchla. Lepí, opravuje a 

fixuje takmer všetky materiály. 

Vlastnosti: 

• Rýchlo vytvrdzujúce 

• Univerzálne využitie 

• Jednoduchá aplikácia pomocou zmiešavača 

• Odolné proti vode, oleju a bežným rozpúšťadlám 

• Po vytvrdnutí možné pretierať, brúsiť, vŕtať či inak mechanicky opracovať 

Oblasti použitia: 

• Drevo 

• Kov 

• Sklo 

• Keramika 

• Guma 

• Koža 

• Kameň 

• Kartón 

• Väčšina plastov 

Tipy a triky: 

Neotáľajte s čistením 

Hoci je aplikácia veľmi jednoduchá, občas sa neubránime zašpineniu okolia lepených plôch 

alebo iných predmetov lepidlom. Pretože lepidlo veľmi rýchlo vytvrdzuje, je potrebné plochy 

očistiť čo najskôr, a to bežným rozpúšťadlom. Vytvrdnuté lepidlo možno odstrániť iba 

mechanicky. 

Čítajte technické informácie a odporúčania 

Pred lepením si vždy prečítajte technické informácie o produkte a aplikačné odporúčania. 

Jedine tak dosiahnete dokonalé výsledky bez zbytočného stresu a opráv. 

Balenie:  

• 6 ml 

Skladovanie: 

Výrobok musí byť skladovaný v pôvodnom obale pri teplotách od +10 °C do +30 °C. 
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2-zložkové rýchloschnúce epoxidové lepidlo 

OBLASTI POUŽITIA

Rýchle spája a vypĺňa väčšinu materiálov. Opravuje a lepí širokú škálu materiálov: sklo, drevo, porcelán, keramiku, kovy, lepenku, plasty. 
Nevhodné na lepenie  PP a PE. Odoláva vode, rozpúšťadlám i nárazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 6 ml

SPRACOVANIE

Príprava podkladu: 
Lepené plochy musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Pre lepšiu priľnavosť povrch zdrsnite.

Pomer miešania: 1:1
Odlomte špičku, tryska musí smerovať dolu. Stlačením dávkujte obe zložky lepidla rovnomerne na miešaciu doštičku a obe zložky dôkladne
premiešajte.

Aplikácia:
Zmes oboch zložiek naneste špachtľou na miesta, ktoré chcete vyplniť alebo lepiť. Doba použiteľnosti zmesi je 2-4 minúty po namiešaní
(pri teplote +20°C až +25°C). Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou acetónu alebo čistého liehu.

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

Farba: transparentná žltá
Teplota spracovania: -20°C až +80°C Namáhané spoje by sa nemali vystavovať 

teplotám nad +60°C.
Doba zaschnutia: s lepenými predmetmi sa dá manipulovať po 30 minútach 

od zlepenia (pri teplote +20°C až +25°C).
Doba vytvrdnutia: úplnú pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Doba vytvrdnutia sa 

skráti zvýšením teploty prostredia (až do +70°C). Pri teplote +15°C 
sa doba vytvrdzovania predlžuje.

Pevnosť: cca 41 kg/cm2 (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, oceľ/oceľ)
cca 100 kg/cm2 (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, drevo/drevo)
cca 31 kg/cm2 (po 24 hod vytvrdnutí, 23°C, PVC/PVC)

Teplota skladovania: +5°C až +25°C
Skladovanie: 18 mesiacov pri skladovaní v pôvodnom, neotvorenom obale


