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Technický list 
13.10.2011 

ŠPECIÁLNE LEPIDLO SET (LEPIDLO (A) + PLNIVO(B) 

 

Popis: 

Lepiaca súprava na lepenie mnohých materiálov, pre plnenie (diery a praskliny) a vyplnenie nerovných 
povrchov. Vhodná pre materiály ako sú drevo, oceľ, neželezné kovy a plasty.  

 Vlastnosti: 

- jednoduché použitie  
- lepenie v priebehu niekoľkých sekúnd po zlúčení lepiacich plôch!  
- vysoká pevnosť lepidla> 10 N  
- lepidlo teplotná odolnosť do 85 ° C  
- bez rozpúšťadiel  
- ihneď pripravený k ďalšiemu spracovaniu - brúsenie, vŕtanie a maľovanie  
- čistič lepidla: acetón  

Lepidlo nie je sekundové lepidlo. Vytvrdnutie lepidla je  okamžité, ale iba pod tlakom po priložení 
lepených povrchov alebo styku s plnivom.  Lepidlo nestvrdne pri dlhšie  
otvorenej fľaške a to ani v dávkovacej špičke. 

Lepidlo (A):  

Na lepenie takmer všetkých materiálov ako sú kovy, prírodná a syntetická guma, keramika, sklo, koža 
a takmer všetky plasty (PP a PE iba podmienečne), aj medzi sebou navzájom.  

Plnivo (B): 

Pre rýchle vyplňovanie trhlín, spojov, škár, dier a na vyrovnanie nerovných povrchov. Vytvrdnutie plniva 
(B) sa uskutočňuje pridaním lepidla (A). 

 

 
 

 

 

 

Pokyny na použitie: 

Lepenie – povrch musí byť suchý a bez mastnoty. Lepidlo sa nanáša v tenkej vrstve len na jednu 
stranu. Nepoužívajte príliš veľa materiálu. Posun a korekcie sú možné na krátku dobu (bez 
tlaku). Tlakom je zahájený proces vytvrdzovania. Lepidlo vytvrdzuje pod tlakom. 
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Vypĺňanie - Nasypte plnivo (B) na poškodenú časť. Keď je nanesené, pridajte špeciálne lepidlo (A), a 
nechajte vytvrdnúť . 
 
POZOR ! Vytvrdzovanie prebieha behom niekoľkých sekúnd ! 
 
 
 

 

 

 

 

Zosilnenie tenkých plôch - naneste tenkú vrstvu lepidla (A) a posypte náplňou (B). 
 
Vytvrdzovanie:   vytvrdzuje za studena a polymerizuje vzdušnou vlhkosťou – ľahkým tlakom bez    

pomocného zariadenia. 
  
Po vytvrdnutí materiálu je brúsiteľný a možno ho pretierať. 
 
 

Základ:                       Jednokomponentné kyanoakrylátové lepidlo, neobsahuje rozpúšťadlá, na 
báze etylesteru.  

 
 
 Lepidlo (A) Plnivo(B) 
 
Farba: číra/bezfarebná biela 
 
Hustota: 1,06 g/cm3 cca. 2,45 g/cm 
 
Viskozita: 2-6 mPas (+25°C, Brookfield) - 
 
Tvrdosť: M85 (Rockwell) 5150N/mm2  
  (Knopp 47 (HRC), 6 (Mohs) 
 
Bod vzplanutia: > 81 °C 
 
 
 
Skladovateľnosť:  12 mesiacov v chlade a suchu.  
V dobre uzatvorenej fľaši na tmavom mieste chránené pred slnkom.  
Lepidlo je mrazuvzdorné. 
 
Bezpečnostné opatrenia: pozri Bezpečnostný list  
Kyanoakrylát! Nebezpečenstvo!  
V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.  
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
 
 

 

 

  

Informácie obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nezbavujú používateľa z mnohých faktorov, ktoré môžu 

ovplyvniť spracovanie a použitie našich výrobkov. Právne záväzné záruky určitých vlastností alebo vhodnosti pre konkrétny účel nemôžu byť odvodené z údajov. 

Dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a predpisov je u používateľa našich výrobkov v jeho vlastnej zodpovednosti. 

 


