Loctite Super Attak Power Easy Gel
Jednozložkové sekundové lepidlo

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Jednozložkové gélové sekundové lepidlo na báze β-metoxyetylkaynoakrylátu.

OBLASŤ POUŽITIA
Lepidlo Power Easy je určené na použitie v domácnosti. Vytvára silný
lepený spoj a je vhodný na lepenie rôznych druhov poréznych
a neporéznych materiálov: plasty, guma, kov, drevo, keramika, koža,
textil, kartón a papier. Lepidlo s malým zápachom, ktoré je pomalšie
ako štandardné sekundové lepidlá, čo umožňuje počas lepenie dokorigovať polohu lepených spojov a využiť tak pomalšie vytvrdnutie
lepeného spoja (poskytuje dvakrát viac času ako u tekutých lepidiel
Loctite Super Attak).

VLASTNOSTI





gélová konzistencia, nesteká a nekvapká
možná aplikácia aj na zvislé povrchy
vytvrdnutie spoja: cca 15-120 sekúnd
približne 50% konečnej pevnosti sa dosiahne v priebehu
15 až 30 minút po zlepení
 nárast pevnosti v ťahu až na 10-20 N/mm2 (ťah v šmyku)
v priebehu 12-24 hodín

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Farba:
Zápach:
Viskozita:
Hustota:
Balenie:

β-metoxyetyl-kaynoakrylát
číra
minimálny
≈2000 mPas
cca 1,08 g/cm3 (pri 20°C)
tuba 3 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Upozornenie
Pre samotnou aplikáciou je potrebné oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte
bezpečnostných údajov.
Aplikácia
1. Zabezpečte, aby všetky plochy určené na lepenie boli čisté,
suché, zbavené prachu a mastnoty a dobre k sebe priliehali.
2. Naneste minimálne množstvo lepidla Loctite Power Easy
na jednu z lepených plôch.
3. Lepené diely k sebe ihneď priložte, pritlačte k sebe a podržte tak
dlho, aby sa vytvoril stabilný spoj. Lepený sa vytvorí počas
30-120 sekúnd.
4. S lepenými dielmi nemanipulujte po dobu 30 minút (resp. cez
noc), aby sa dosiahla konečná pevnosť lepeného spoja.

5. Zabráňte kontaktu lepidla s kožou.
6. Zabráňte rozliatiu lepidla, chráňte si odev a pracovné plochy.
Vulkanizované zvyšky lepidla Loctite Super Attak Power Easy
odstránite pomocou odstraňovača lepidiel Loctite Super Attak
Odstraňovač.
7. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, lepenie realizujte pri
„izbovej“ teplote (15-30°C) a minimálnej relatívnej vlhkosti
vzduchu 30%.
Upozornenie:
• Používajte len v interiéri.
• Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré povrchy.
• Najlepšie výsledky lepenia sa dosiahnu na hladkých plochách,
ktoré k sebe dobre vzájomne priliehajú bez medzier.
• Nevhodné na lepenie polypropylénu, polyetylénu, PTFE,
silikónovej gumy, skla, glazovaných povrchov, veľmi jemnej
a mäkkej kože alebo penových materiálov.
• Nikdy nepoužívajte na lepenie predmetov, ktoré budú obsahovať
horúce tekutiny.
Skladovanie: pri 20°C – 18 mesiacov v neotvorenom, uzavretom
obale, skladovanie pri 2-8°C – 24 mesiacov v neotvorenom, uzavretom obale
Trvanlivosť: do dátumu uvedeného na tube v tvare: X MMRR (X-šarža,
M-mesiac, R-rok).
Bezpečnostné opatrenia:
Riaďte sa pokynmi v karte bezpečnostných listov.
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TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE

UPOZORNENIE:
Bezpečnostné údaje viď. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 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 podlahových krytín. 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.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, www.superattak.sk

