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Sekundové lepidlo Loctite Super Bond
Popis: tekuté sekundové lepidlo
VLASTNOSTI
LOCTITE® sekundové lepidlo je jedno z tekutých sekundových lepidiel pre okamžité lepenie. Lepidlo je
určené pre použitie rýchleho lepenia v domácnosti na široký výber materiálov. Lepidlo je ideálne pre
lepenie materiálov, ako sú – plasty, guma, kov, keramika, koža, tkaninu, kartón, papier.
Rýchlosť vytvrdnutia: Počiatočná priľnavosť medzi 5 až 30 sekúnd, v závislosti od použitých materiálov.
Sila lepeného spoja: (ISO 4587): 10 to 20 N/mm 2 (pevnosť v ťahu) medzi 12 až 24 hodín v závislosti od
použitých materiálov.
Trojnásobná odolnosť:
• Teplota: odoláva nízkym teplotám do -50°C a krátkodobo do +120°C.
• Voda: vodeodolný podľa EN204-D3 štandardov a lepená keramika vydrží až >100 cyklov umývaní
v umývačke riadu.
• Otrasy: Prilepený hliník na betńovom povrchu by mal byť lepený viac ako 50 kvapkami na 1 meter
povrchu.
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Uistite sa, že lepené povrchy sú suché, čisté a priliehajú k sebe.
Vyhnite sa priamemu dotyku s lepidlom.
Aplikujte len malé množstvo lepidla LOCTITE® na jednu z lepených plôch.
Lepené plochy k sebe pritlačte a pridržte po dobu 1 minúty.
Nechajte pôsobiť bez dotyku 10 minút, prípadne počas noci pre dosiahnutie maximálneho výsledku.
Vyhnite sa rozliatiu lepidla, zaschnuté nadbytočné lepidla môžete odstrániť pomocou Loctite
odstraňovača lepidla.
Pre dosiahnutie maximálneho výsledku by ste mali lepiť v podmienkach (15-30°C) a pri minimálnej
vlhkosti 30%.
Produkt uzavrite pôvodným uzáverom, vložte späť do pôvodného obalu a uschovávajte na suchom a
chladnom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Druh chemikálie

Etyl kyanoakrylát

Vzhľad

Čistá kvapalina

Merná hmotnosť pri
25°C

1.08 g/cm3 @ 20 °C

Viskozita

50 - 120 mPa.s

Balenie

3g tuba

Bezpečnosť

See SDS 2011853

Expirácia pri 2-8 °C

30 mesiacov neotvorené
balenie

OBMEDZENIA
Neaplikovať na zaprášené, znečistené alebo vlhké povrchy.
❑ Nevhodné na lepenie: polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónovú gumu, sklo, lakované povrchy,
veľmi jemnú kožu alebo penu.
❑ Nikdy nepoužívať na súčiastky, ktoré sú v kontake s tekutinou s vysokou teplotou, alebo sú vystavené
vysokej teplote dlhodobo.
❑ Optimálne podmienky na lepenie sú v suchom prostredí.
❑

SKLADOVANIE
Uskladňujte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu detí.
BEZPEČNOSŤ
Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu nájdete v karte bezpečnostných údajov.
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