
 Sekundové lepidlo  
   

 Sekundové lepidlo na priemyselné použitie  

 

 

  
                 

76 – 10,12,15  

Oblasť použitia: 

Rýchle lepenie všetkých bežných materiálov. Na urýchlenie vytvrdenia 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 počas výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95 

%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.  

 

• Jednozložkový kyanoakrylát  

• Trvalá viskozita  

• Vysoká pevnosť v ťahu  

• Vysoká odolnosť voči chemikáliám  

• Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja  

• Teplotná odolnosť: -30°C až +100°C  

 

 

Lepidlo 76-10  

•Vhodné na materiály s rozdielnym koeficientom rozpínania  

•Riedke – viskozita 40 mPa.s  

•Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 24 N/mm2  

 

Lepidlo 76-12  

• Vhodné na pórovité materiály  

•Husté – viskozita 1100 mPa.s  

•Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 26 N/mm2  

 

Lepidlo 76-15  

•Vhodné na pórovité materiály  

•Umožňuje lepenie na zvislých plochách  

•Vyrovnáva nerovnosti s toleranciou 0,2 mm  

•Husté – viskozita 2000 mPa.s  

•Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 28 N/mm2 

 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 

výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť 

podkladového materiálu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


