
        TechnickÝ lisT

 PATTeX sUPeR FiX 
 Montážní lepidlo (bez rozpouštědel)

PříPrava Povrchu

Pro zabezpečení ideálně vytvrzeného spoje musí být jeden z lepených povrchů savý, čistý, suchý bez prachu a mastnoty.
Lepené povrchy důkladně očistěte. Odstraňte odlupující se povlaky.

aPlikace

Pro lepení ploch o malém rozsahu použijte Pattex Super Fix z tuby. Pro lepení širších ploch použijte Pattex Super Fix z kartuše. 
Odřízněte špičku kartuše nad závitem šroubu. Našroubujte plastovou hubici a špičku hubice šikmo seřízněte. Vložte kartuši do 
pistole (např. Ceresit Profi Pistole DW 111). Aplikujte lepidlo na jeden z povrchů: V místech pro vyrovnání nerovných povrchů, 
ve vlnitém tvaru pro vysokou počáteční přilnavost u širokých povrchů nebo u rovných pruhů na malých površích. Po ukončení 
aplikace uvolněte pistoli, aby z ní přestalo téci lepidlo.

Lepení panelů, plastových dekoračních detailů, akustických panelů apod.:
Přiložte panel 1 až 2 cm nad lepené místo, pak ho posuňte do správné polohy a dobře přitiskněte. Je-li to nutné, podložte těžké 
materiály dekorativními hřebíky.

  oBlaST PouŽiTí
Vhodné pro lepení:
- dřevěných desek a zárubní;
- keramiky, keramických dlaždic, cihel, betonu, korku, PVC, koberců, kovu (chráněného proti korozi), sádrokartonu;
- dekorativních desek a prvků vyrobených z polystyrenu, polyuretanové tuhé pěny a sádry;
- zvukových izolací a vláknitých desek.
- není vhodné pro PE, PP, Teflon aj.
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  TechNickÉ ÚDaJe 

Výsledná pevnost Asi 6,0 N/mm2 (pevnost ve střihu dřevo/dřevo při pokojové teplotě).

Tolerance pro zaplňování mezer Max. 10 mm

Hustota Asi 1,3 g/cm2

Barva Bílá

Aplikační teplota Pro aplikace nad +10 0C

Doba zaschnutí Cca 15 minut

Doba tuhnutí Aspoň 48 hodin při vrstvě 3 mm; při vyšších vrstvách nebo při vyšší vlhkosti vzduchu je delší

PŘÍKLADY MAXIMÁLNÍ PEVNOSTI PŘI KONSTANTNÍM ZATÍŽENÍ: 

dřevo/dřevo:         3 kg/cm2

dřevo/ALU: 3 kg/cm2

dřevo/PVC: 1 kg/cm2

Další PozNámky

Vhodné pouze do interiéru. Je nutné se vystříhat vysoké vlhkosti či stálého kontaktu s vodou. Jakékoli zbytky lepidla okamžitě 
odstraňujte vlhkým hadříkem.

  BaleNí
Tuba 50g   Karton 20ks
Tuba 250g   Karton 12ks
Kartuše 400g   Karton 12ks

BezPečNoSTNí oPaTřeNí

Nejsou nutná.

SklaDováNí

Skladujte v suchém, chladném a nezamrzajícím místě.

DiSTriBuTor
Henkel CR spol. s r.o., U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7, tel: 220 101 111, www.pattex.cz

Kvalita pro profesionály


