TECHNICKÝ LIST
LOCTITE SUPER ATTAK GLASS
Špeciálne lepidlo na sklo

VLASTNOSTI
•
•
•

Spoj je po vytvrdnutí vodovzdorn˘
Lepené je moÏné um˘vaÈ v um˘vaãke riadu
Vysoká pevnosÈ lepeného spoja

OBLASTI POUŽITIA
Loctite Super Attak Glass je stredne viskózne lepidlo na báze n-butyl kyanoakrylátu. Vhodné na lepenie skla so sklom, skla
s kovom, farebného skla, v˘robkov zo skla, sklen˘ch obkladaãiek a zväã‰ovacích skiel. Spoj je po vytvrdnutí neviditeºn˘, vodovzdorn˘. Lepené poháre a pod. je moÏné um˘vaÈ v um˘vaãkách riadu. Nevhodné na lepenie PE, PP, polystyrénu a jemnej koÏe.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Balenie:
ZloÏenie:
Forma:
Viskozita:
·pecifická hmotnosÈ pri +20°C:
Skladovanie:

3g
n-butyl kyanoakrylát
âíra, bezfarebná tekutina
30-60 mPas
1,1
18 mesiacov od dátumu v˘roby oznaãenom na obale

SPRACOVANIE
Na lepenie skla navzájom a k neporéznym materiálom ako je oceº a plasty.
Doba fixácie je spravidla 15-60 sekúnd (ISO 4587).
PevnosÈ v Èahu je priemerne 1,5 - 2,5 N/mm2 (ISO 4587). Zlepené spoje sú vodovzdorné a vhodné do um˘vaãiek riadu. Loctite Super
Attak Glass je ‰peciálne vyvinut˘ na lepenie skla a neodporúãa sa ako lepidlo na beÏné pouÏitie a lepenie in˘m materiálov.
Aplikácia:
1.
Lepen˘ povrch musí byÈ ãist˘ a such˘. Sklo umyte vodou a usu‰te. NepouÏívajte detergenty, pretoÏe ich zloÏky môÏu
nepriaznivo ovplyvniÈ kvalitu lepeného spoja.
2.
V‰etky lepené ãasti musia k sebe tesne priliehaÈ (bez medzier). Uistite sa, Ïe opravované ãasti sú v mieste zlomu
dôkladne zarovnané.
3.
Na lepen˘ povrch aplikujte minimálne mnoÏstvo Loctite Super Attak Glass a to len na jeden lepen˘ povrch.
4.
Lepené materiály okamÏite spojte, drÏte a pritlaãte rukou aÏ do zafixovania cca 15-60 sekúnd.
5.
So zlepen˘m predmetom nemanipulujte po dobu 1 hodiny alebo do druhého dÀa, aby sa vytvoril spoj s dostatoãnou
pevnosÈou spoja.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Loctite Super Attak Glass nie je vhodn˘ na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE, silikónov. Nevhodné na lepenie polystyrénu.
Lepidlo nie je vhodné na lepenie komponentov, ktoré budú vystavené teplotám nad +80°C. Nevhodné na lepenie hrán alebo
nepravideln˘ch fragmentov skla. Neodporúãame pouÏívaÈ ako beÏné lepidlo.

PRVÁ POMOC
Pri vd˘chnutí postihnutého vyveìte na ãerstv˘ vzduch, ak pretrvávajú príznaky, konzultujte s lekárom. Pri zlepení pokoÏky ju
násilne neoddeºujte. Um˘vajte v teplej mydlovej vode a potom opatrne tup˘m predmetom (napr. lyÏicou) oddeºte. MôÏete pouÏiÈ
aj OdstraÀovaã lepidla alebo malé mnoÏstvo acetónu. Pri zlepení oãí um˘vajte mihalnice vatov˘mi tampónmi namoãen˘mi
v teplej vode dovtedy, k˘m sa lepidlo úplne nerozpustí. Oãi neotvárajte násilím. Konzultujte s lekárom. Pri poÏití sa uistite, ãi sú
d˘chacie cesty priechodné. Produkt v ústnej dutine polymerizuje, takÏe prehltnutie nie je moÏné. Sliny produkt oddelia od ústnej
dutiny v priebehu niekoºk˘ch hodín.

UPOZORNENIE
V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhoroãn˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na mnoÏstvo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností a nepriazniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu. PouÏívajte len
odporúãané v˘robky a riaìte sa pokynmi v˘robcov podlahov˘ch krytín. Uverejnením t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky
skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.
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SKLADOVANIE
Produkt sa má skladovaÈ na chladnom, suchom mieste v uzavretom obale pri teplote od +8°C do +28°C, do dátumu uvedenom
na obale.

BEZPEČNOSŤ
Viì. príslu‰ná karta bezpeãnostn˘ch údajov.

UPOZORNENIE
V‰etky údaje vychádzajú z na‰ich dlhoroãn˘ch znalostí a skúseností. Vzhºadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na
mnoÏstvo pouÏívan˘ch materiálov slúÏi na‰e písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúãanie. V prípade pochybností
a nepriazniv˘ch podmienok odporúãame urobiÈ vlastné skú‰ky, poprípade si vyÏiadaÈ odbornú technickú konzultáciu.
Uverejnením t˘chto informácií o v˘robku strácajú v‰etky skôr uverejnené informácie svoju platnosÈ.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
Fax: 02/502 46 384

