Loctite Super Attak Style
Jednozložkové sekundové lepidlo
VLASTNOSTI
´´ tekutá konzistencia
´´ vytvrdnutie spoja: cca 5-30 sekúnd
´´ vodeodolný podľa EN204-D3, pri štandardnom lepení a lepení keramiky vydrží viac ako 50 umývacích cyklov v umývačke riadu (testované v laboratórnych podmienkach)
´´ pevnosť spoja (ISO 4587): 10 až 20 N/mm2 (pevnosť
v ťahu)

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Jednozložkové sekundové lepidlo na dekorovanie nechtov*, šperkov, kabeliek, topánok a ostatných predmetov.

OBLASTI POUŽITIA
Loctite Super Attak Style je jednozložkové tekuté sekundové lepidlo, ktoré sa používa na zdobenie odevov alebo iných módnych
doplnkov a rôznych dekorácií. Je určené na použitie v domácnosti. Lepí veľké množstvo materiálov, ako je koža, guma, porcelán,
kov, drevo, plasty**, papier, kartón. Lepený spoj odoláva umývaniu aj v umývačke riadu.

NÁVOD NA POUŽITIE
Upozornenie
Pred samotnou aplikáciou je potrebné oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte
bezpečnostných údajov.
Aplikácia
1) Všetky lepené plochy musia byť čisté, suché, bez prachu
a musia k sebe priliehať.
2) Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3) Na tubu naskrutkujte aplikátor, odstráňte vrchnáčik.
4) Malé množstvo lepidla vytlačte na jeden z lepených povrchov. Jedna kvapka stačí na 6,5 cm2.
5) Lepené plochy k sebe pritlačte a držte približne 30 sekúnd.
6) Konečná pevnosť sa dosiahne cca po 24 hodinách.
7) Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla. Vytvrdnuté zvyšky lepidla odstráňte mechanicky, odstraňovačom
lepidla Loctite alebo obrúskom namočeným v acetóne.
8) Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenia, lepenie
realizujte pri izbovej teplote cca 15-30 °C a minimálne relatívnej vlhkosti 30 %.
9) Na predĺženie životnosti produktu po každom použití špičku
lepidla utrite handričkou, tubu poriadne uzavrite a skladujte
na suchom a chladnom mieste.
• Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy
• Vhodné na *lepenie dekorácií na umelé nechty

•	Nevhodné na lepenie plastov** - polyetylénu, polypropylénu,
PTFE, silikónovej gumy, čelných skiel automobilov, polystyrénu, umelých vlákien a jemnej kože.
•	Nepoužívajte na lepenie predmetov na uskladnenie horúcich
kvapalín.

SKLADOVANIE
Skladujte pri teplote 2 °C až 8 °C na suchom, chladnom mieste
v uzavretom obale.

TRVANLIVOSŤ:
Trvanlivosť výrobku je 30 mesiacov. Dátum expirácie je uvedený
na obale v tvare X MM/RR (X-šarža, M-mesiac v roku, R-rok).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Riaďte sa pokynmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.
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TECHNICKÝ LIST

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. Uverejnením
týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
tel.: 02/333 19 113
www.superattak.sk

