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76-0408  Granulát pre CA Extra sekundové lepidlo  
Špeciálny granulát na vylepšenie výplňových schopností sekundových lepidiel 

Oblasť použitia:
Granulát 76-0408 umožňuje niekoľkonásobne zvýšiť schopnosť
nových typov sekundových lepidiel vypĺňať špáry a diery,
stabilizovať trhliny, vyrovnávať netesnosti a zväčšovať plochu
lepených spojov bežných materiálov ako sú drevo, kov, porcelán,
keramika, plasty a guma. Bez primeru nie je vhodný na lepenie
papiera, polystyrénu, teflónu, PE a PP. Rôznymi vzájomnými
kombináciami so sekundovými lepidlami a primermi Metaflux
76-02 a 76-03 umožňuje lepenie väčšiny materiálov a vyplnenie
špár a trhlín v šírke od 0,05 až do 10mm. 

Spôsob použitia:
Pred lepením je nevyhnutné lepené povrchy dôkladne očistiť,
zbaviť nečistôt a dôkladne odmastiť. Na dokonalé odmastenie 
 lepených povrchov odporúčame použiť Metaflux 70-15
Rýchločistiaci sprej. Granulát 76-0408 nasypte jednostranne v
približne 1 mm silnej vrstve. Lepidlo nanášajte silnou vrstvou
na druhú stranu lepeného spoja a obidve lepené plochy
následne vzájomne pevne pritlačte, príp. lepidlo ešte doplňte
lepidlo v tenkej vrstve po povrchu lepeného spoja tak, aby došlo
k úplnému prevlhčeniu granulátu. Prebytok lepidla odstráňte.
POZOR: Plnič vytvrdzuje pri kontakte so sekundovým lepidlom
okamžite! Pri lepení problematických plastov, silikónov, nereze
alebo farebných kovov použite primery Metaflux (viď. vyššie).
Obidva primery pre rýchle schnutie nanášajte len v tenkej vrstve
na obidve lepené plochy pred nanesením lepidla. Pri použití
granulátu a lepidla Metaflux 76-0407 na bežné materiály
samozrejme nie je nevyhnutne nutné používať žiadny aktivátor
alebo primer. 

rýchla reakcia so sekundovými lepidlami 
extrémne rýchle a dobré vytvrdnutie
po vytvrdnutí spoja brúsiteľný a prelakovateľný 
odolný teplotám, vode a chemikáliám 

V kombinácii so sekundovým lepidlom Metaflux 76-0407 
 má schopnosť vyplniť špáru až na 10 mm. 

V kombinácii s Metaflux 76-02 Primer Špeciál umožňuje
lepenie problematických plastov ako je PE, PP, PTFE, HDP,
LDHP alebo silikón. Primer zaisťuje priľnutie lepených
materiálov už po 1–2 minútach. 

V kombinácii s Metaflux 76-03 Primer Špeciál Metall
umožňuje lepenie materiálov z nerezovej ocele, zinku,
mosadze, medi alebo hliníka. Zlepšuje životnosť lepeného
spoje vo vlhkom a korozívnom prostredí, zabraňuje strate
priľnavosti a zaisťuje pevnosť lepeného spoja. Červená
farba primeru zabezpečuje vizuálnu kontrolu pri aplikácii.
Primer zaisťuje priľnutie lepených materiálov už po 1-4
minútach.

Výhody: 

Bezpečnostné pokyny :
Len na vonkajšie použitie!  Držte mimo dosahu detí. 
 Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. 
 Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
materiálu. Zmeny vyhradené.  

76-02 Primer Špeciál -  zlepšuje priľnavosť plastov - 
 PP, PE, HDP, LDHP, PTFE, silikónov a pod.  

76-03 Primer Špeciál Metall - zlepšuje priľnavosť
nehrdzavejúcej ocele, zinku, medi, mosadze, hliníka a
pod. 

CA Extra Sekundové lepidlá        Balenie:  20 g 

Pridružené produkty: 

        Balenie: 15 ml 

       Balenie:  250 ml  

76-0408 Granulát pre CA Extra Sekundové lepidlo 
                                balenie: 20 g 

76-02 Primer Špeciál 

76-03 Primer Špeciál  Metall 


