76-66 Montážne lepidlo
Montážne lepidlo a tmel na báze MS hybridného polyméru
Oblasť použitia:
Rýchle lepenie drevených, oceľových, plastových, sklenených, keramických
a gumových materiálov, kameňa, betónu, omietok, farebných kovov a lakovaných
povrchov. Produkt je vhodný pre vzájomné lepenie a tmelenie tak rovnakých ako aj
rozdielnych materiálov.
Spôsob použitia:
Lepené plochy je nutné pred lepením dôkladne očistiť a odmastiť. Na odmastenie
lepených povrchov odporúčame produkty Metaflux 70-15 Rychločistiaci sprej a Porta
79-02 Čistič na špeciálne účely. Produkt naneste len na jednu plochu lepeného spoja.
Lepené diely zarovnajte do správnej polohy a následne vzájomne silne pritlačte.
K priľnutiu zlepovaných plôch dôjde takmer okamžite.
Vlastnosti výrobku:
Kombinuje v sebe výhody silikónových a akrylátových tesniacich a lepiacich hmôt
a nemá žiadne ich nevýhody. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Vďaka svojmu
charakteru je ideálny na bezproblémové lepenie na zvislých plochách. Vytvára
spoľahlivé spoje zabráňujúce prístupu vody a vzduchu.
• Vynikajúca priľnavosť k lepeným povrchom
• Trvale plastické a pružné
• Použiteľné na aplikácie pod vodou
• Priľnavé na vlhké a mokré povrchy
• Odolné UV žiareniu, poveternostným vplyvom a plesniam
• Výborná odolnosť voči chemikáliám
• Prelakovateľné bežnými farbami ihneď po aplikácii
• Bez obsahu silikónu a izokyanátu
• Trvalá teplotná odolnosť: -40 ̊C až +100 ̊C
• Aplikovateľné pri teplotách: +5 až +40 ̊C
• Povrchové vytvrdenie: 10-15 minút (23 ̊C, 55% RF)
• Úplné vytvrdenie: 3 mm/24 hod.
• Pevnosť v ťahu: 2,4 N/mm2
• Strihová pevnosť: 2,2 N/mm2
• Schopnosť vyplniť špáru: 25 mm
• Max. predĺženie: 200%
• Farba: biela
• Skladovateľnosť: 12 mesiacov (v uzavretom obale pri teplotách +5 až +25 ̊C)
Bezpečnostné pokyny :
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
materiálu.

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
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.

