76-75

1K – Konštrukčné a vstrekovacie lepidlo
Jednozložkové polyuretanové lepidlo
Oblasť použitia:
Velmi rýchle, vode odolné a vysoko pevnostné lepenie materiálov z dreva, prírodného a
umelého kameňa, keramiky, kovov, plastov, stavebných izolačných materiálov, sadrokartónov
v rôzných oblastiach a odvetviach ako napr. stavebníctvo, kamenárstvo, drevárska výroba,
elektrotechnika, výroba nábytku, montáž reklamnej techniky, stavba lodí, automobilový
priemysel, montáže vnútorných konštrukcií a pod. Ideálny produkt na upevňovanie a fixáciu
hmoždiniek a kotviacich skrutiek do muriva.

Oblasti a príklady použitia:
Drevárska
výroba,
stavby
interiérov, reklamná technika,
stavebníctvo,
stavby
lodí,
kúrenie,
sanitárna
technika,
fixácia rozvodných skríň a
držiakov káblov v podzemných
kolektoroch, montáže radiátorov
a umývadiel, fixácia a lepenie
drezov, skriniek kuchynských
liniek a pracovných dosiek,
kotvenie zábradlí do steny,
lepenie strešných krytín, lepenie
penového
polystyrénu
a
izolačných fasádnych dosiek na
steny a stropy, lepenie soklových
líšt vyrobených z dreva, korku
alebo umelej hmoty na betón,
omietku,
sadrokartón
alebo
drevotriesku, lepenie spojlerov a
nárazníkov automobilov, fixácia
podstavcov, lepenie okenných
parapiet z kameňa, plastov alebo
plechu na betón a steny, lepenie
podlahových dosiek, upevnenie
profilov na ochranu hrán, lepenie
prírodného a umelého kameňa a
pod.

Spôsob použitia :
Lepené miesta alebo diely zbavte prachu, mastnoty a nečistôt. Pre dosiahnutie optimálnych
výsledkov odoporúčame nesavé materiály najskôr ľahko prebrúsiť. Lepidlo vytvrdzuje
vzdušnou vlhkosťou. Pre urýchlenie vytvrdenia odporúčame lepené plochy ľahko navlhčiť
vodou ručným postrekovačom a prebytok vody zotrieť papierovou alebo textilnou utierkou (na
lepených plochách nesmie zostať „stáť“ voda). S pomocou výtlačnej kartušovej pištole
Metaflux 76-85 lepidlo tenkou vrstvou jednostranne naneste na lepený spoj, v priebehu cca. 3
minút lepené plochy vzájomne stlačte a pod stálym ľahkým tlakom zafixujte približne po dobu
10 minút.
Vlastnosti výrobku:
Vysokopevnostné polyuretanové lepidlo s extrémne rýchlym, vodeodolným a pevným
vytvrdením, určené na profesionálne priemyselné použitie a pre remeselníkov. Optimálny
prostriedok na upevnenie a fixáciu hmoždiniek a kotviacich skrutiek do muriva. Odolné
poveternostným vplyvom podľa DIN EN 204 D4. Farebne pretierateľné a prelakovateľné. Po
vytvrdení tvorí pevný a nepružný spoj.
• Dlohodobá trvanlivosť tiež v otvorenom stave
• Bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu
• Doba spracovania: 3 minúty
• Manipulačná pevnosť: po cca. 10 minútach
• Montážna pevnosť: po cca. 45 minútach (lepenia plôch)
• Úplné vytvrdenie: 3 mm / 24 hodín
• Pevnosť v ťahu: Pozinkovaná oceľ ( za 7 dní pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 42,0 kg/cm2
Pocínovaná oceľ (za 7 dni pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 20,0 kg/cm2
Drevo, buk ( za 7 dní pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 117,0 kg/cm2
• Viskozita: pastovitá
• Farba: béžová
• Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
• Teplotná odolnosť: -40°C až +80°C
• Skladovatelnosť: 18 mesiacov v uzavretom a 10 mesiacov v otevrenom obale pri teplote +5
až +25°C
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

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.

