LOCTITE SUPER ATTAK
PERFECT PEN
Sekundové lepidlo, gél
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CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
LOCTITE® Super Attak Perfect Pen je jednozložkové gélové
sekundové lepidlo v obale v tvare pera, ktoré sa pohodlne
stláča a zabezpečí presnú aplikáciu lepidla. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je vhodná aj na zvislé aplikácie.
Lepidlo je vhodné na použitie v domácnosti, na menšie rýchle
opravy na všetky materiály vrátane plastov*, kovu, dreva, keramiky, kože, kartónu a papiera.
*okrem PE, PP, PTFE
Rýchlosť lepenia: v závislosti od materiálu lepí v čase
od 5 do 30 sekúnd
Pevnosť zlepeného spoja (ISO 4587): 10 – 20 N/mm²
(v ťahu) od 12 do 24 hodín, v závislosti od podkladu. Je vodeodolný podľa EN204 – D3 štandardu a lepenie keramiky
môže vydržať >50 cyklov v umývačke riadu (merané za kontrolovaných laboratórnych podmienok).

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Uistite sa, že sú obe lepené plochy čisté a odmastené.
2. Vyhnite sa priamemu kontaktu s lepidlom na ľudskej koži.
3. Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek až na doraz
a uzavrite viečkom.
4. Mierne stlačte obe vrúbkované strany na pere a aplikujte
malé množstvo sekundového lepidla na jeden z povrchov,
ktorý chcete zlepiť.
5. Lepené plochy po aplikovaní lepidla silno pritlačte k sebe
na min. 1 minútu.
6. Nechajte nerušene pôsobiť 10 minút, prípadne na dobu
24 hodín pre dosiahnutie dokonalého výsledku.
7. Ideálne podmienky na lepenie sú pri teplote prostredia
(15 – 30°C) a minimálnej relatívnej vlhkosti prostredia
30%.
8. Po použití očistite hrot aplikátora od zvyšného lepidla,
uzavrite vrchnákom a skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

ODPORÚČANIA
► Nepoužívajte na zaprášené, špinavé, vlhké alebo mastné
povrchy.
► Nevhodné na lepenie PP, PE, PTFE, silikónovej gumy,
skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
► Nikdy nepoužívajte na nádoby, ktoré uchovávajú horúce
tekutiny.
► Optimálne podmienky na lepenie sú v suchom prostredí.

SKLADOVANIE
Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosahu detí
v pôvodnom obale.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Riaďte sa pokynmi v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie
Vzhľad
Hustota
Viskozita
Balenie
Bezpečnosť
Záruka pri 2-8 °C

Ethyl kyanoakrylát
Číry gél
1,1 g/cm³ @ 20 °C
Nestekajúci gél
3g stláčajúce pero
Viď KBU 1590823
30 mesiacov neotvorená tuba
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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. Uverejnením týchto informácií o výrobku
strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko
Telefón: 02/ 333 19 111
www.loctite-superattak.sk

