76 – 0110 Sekundové lepidlo 110 MV-GA
Sekundové alkoxylátové lepidlo pre priemyselné použitie
Oblasť použitia:
Lepidlo je vhodné na lepenie kovových povrchov, gumy, plastov, dreva,
keramiky, kože, korku a iných materiálov s jemnou štruktúrou povrchu.
Ideálne na lepenie priehľadných a čírych materiálov. Nezanecháva žiadne
stopy po lepení a nenarúša lepený povrch. Na urýchlené vytvrdenie lepidla je
možné použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.
Spôsob použitia:
Lepené miesto je nutné vopred zbaviť mastnoty a nečistôt. Lepidlo nanášajte
po malých kvapkách na lepené plochy, ktoré následne vzájomne pevne
pritlačte. V priebehu niekoľkých sekúnd dôjde k vytvrdeniu lepeného spoja.
Vlastnosti výrobku:
Kvalita sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe.
Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich
čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu
znižujúce nečistoty.
• Jednozložkový kyanoakrylát na báze alkoxylátu
• Bodové presné dávkovanie
• Viskozita (pri 20 C): 80-120 mPa.s
• Strihová pevnosť: 14 N/mm2
• Schopnosť vyplniť špáru: max. 0,03 mm
• Vysoká odolnosť voči chemikáliám
• Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 10-30 s
• Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
• Teplotná odolnosť - 0 ° C až 0 ° C
• Bez zápachu a kryštalického vykvetania
• Lepí aj plexisklo
•Skladovateľnosť: 12 mesiacov (pri 5-8 °C)
Bezpečnostné pokyny :
Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Obsahuje
kyanoakrylát! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku.
Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.
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