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Loctite 60 sekúnd

Jednozložkové univerzálne lepidlo

universal glue

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
LOCTITE® 60 sekúnd je rýchle, univerzálne jednozložkové lepidlo,
ktoré poskytuje rýchle a pevné lepenie na rôzne typy materiálov.
Je určené pre domáce opravy, má gélovú konzistenciu a nesteká,
preto je vhodné aj pre vertikálnu aplikáciu, či aplikáciu na strope.
Je ideálne pre lepenie na väčšinu plastov, gumu, kovov, dreva,
keramiky, kože, textílie, kartónu a papiera aj bez potreby jednej
poréznej plochy.
LOCTITE® 60 sekúnd je odolné voči otrasom a je perfektné pre
aplikácie, kde je potrebná flexibilita spoja. Produkt poskytuje dobu
pre korigovateľnosť spoja pri lepení. LOCTITE® 60 sekúnd zodpovedá norme EN204 D3 pre lepidlá na drevo, takže je odolný voči
vode, ale nie je vhodný pre trvalé vystavenie vlhkosti.
Vytvrdnutie spoja (1 kg/cm2): Počiatočná priľnavosť je približne
v rozmedzí 45-90 sekúnd, v závislosti od materiálu.
Pevnosť spoja (ISO 4587, pevnosť v ťahu): 7-15 N/mm2 (70-150
kg/cm2) po 24 hodinách, v závislosti od materiálu. Je vodeodolný
podľa EN204-D3.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Zloženie

Etyl -2 - kyanoakrylát

Vzhľad

Číry gél

1. Presvedčte sa, aby všetky povrchy, ktoré budú lepené,
		 boli čisté, suché a vzájomne priliehajúce.

Hustota

1,1 g/ cm3 pri teplote 20 °C

Viskozita

Nestekajúci gél

2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.

Balenie

15g hliníková tuba

3. Jemne stlačte tubu v blízkosti konca tuby, vytlačte
		 malé množstvo (1 kvapka na 6.5 cm2) LOCTITE® 60 		
		 sekúnd na jeden z lepených povrchov.

Bezpečnosť

Viď KBU IDH 2002168

Životnosť pri 2-8 °C

24 mesiacov
v neotvorenom, uzavretom obale

NÁVOD NA POUŽITIE:

4. Lepené plochy k sebe pritlačte a držte približne 1 minútu.
5. Nechajte bez pohybu zlepené plochy približne 10 minút
		 pôsobiť, prípadne počas noci pre maximalizáciu pevnosti
		 lepeného spoja.
6. Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla.
		 Vytvrdnuté zvyšky lepidla odstáňte pomocou LOCTITE® 		
		 odstraňovača lepidla.
7.
		
		
		

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenia, lepenie 		
realizujte pri izbovej teplote cca 15-25 °C a minimálnej
relatívnej vlhkosti 30%. Doba schnutia môže byť predĺžená
v príliš chladnom alebo príliš vlhkom prostredí.

8. Na predĺženie životnosti produktu po každom použití
		 špičku lepidla utrite handričkou, tubu poriadne uzavrite
		 a skladujte na suchom a chladnom mieste.

* pri 20 °C približne 18 mesiacov pri neotvorenom, uzavretom obale

OBMEDZENIA
• Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy.
• Nie je vhodný na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE,
		 silikónovej gumy, skla alebo pien.
• Nikdy nepoužívajte na lepenie zostáv,
		 ktoré budú držať horúce tekutiny.
• Nie je vhodné pre lepenie zostáv,
		 ktoré budú obsahovať medzery.
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TECHNICKÝ LIST

TRVANLOVOSŤ
Trvanlivosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený
na tube v tvare MRDDD (M-kód, R- rok výroby, D – deň v roku).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Riaďte sa pokynmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91
Tel.: 02/ 333 19 113
www.loctite-superattak.sk

