76-80 DUO – POWER - FIX
Univerzálne, rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové lepidlo

Oblasť použitia:
Univerzálne použiteľné lepidlo na lepenie kovov, plastov, dreva, betónu, kameňa
a ďalších materiálov, vhodné aj na vzájomné kombinácie uvedených materiálov.
Spôsob použitia:
Lepidlo nanášajte na materiály, ktoré sú dôkladne odmastené. Najlepšie výsledky
lepenia dosiahnete mechanickým zdrsnením povrchu. Veľké množstvo lepidla znižuje
kvalitu lepeného spoja. Lepidlo miešajte špachtľou, nie špičkou lepidla, priamo na
lepenom mieste či ploche. Lepené diely vzájomne zarovnajte a lepené miesta vzájomne
silno pritlačte. Silný tlak zvyšuje odolnosť lepeného spoja.
Vlastnosti výrobku:
Rýchlo vytvrdzujúce, vysoko výkonné, univerzálne lepidlo vyrobené na báze epoxidu.
Lepí vzájomne kovy, plasty, drevo, betón, kameň a ďalšie materiály.
Začiatok vytvrdenia: po 3 minútach
Manipulačná pevnosť: po 6 minútach
Úplné vytvrdenie: po 12 hodinách
Teplotná odolnosť: +120°C
Šmyková pevnosť: 22 N/mm2
Pevnosť v ťahu: 11 N/mm2
Odolný vode a chemikáliám
Schopnosť vyplniť až 4 mm širokú škáru
Optimálna hrúbka vrstvy lepidla: 0,1 – 0,2 mm
Pevnosť podľa DIN 53 283
15 min. – 1 N/mm2
30 min. – 7 N/mm2
1 hod. – 10 N/mm2
2 hod. – 12 N/mm2
4 hod. – 17 N/mm2
3 dni – 25 N/mm2
Bezpečnostné pokyny :
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
materiálu.
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