
Dvojzložkové epoxidové lepidlo s kovovým plnivom pre spoľahlivé lepenie a tmelenie rôznych 

kovov a iných materiálov; vytmelenie nesprávne vyvŕtaných otvorov, poškodených okrajov, trhlín 

atď. Ľahko brúsiteľný a pretierateľný. Odoláva teplotám až do + 120 ° C. 

 

Vlastnosti : 

    Pomer miešania zložiek: 1: 1 (objemovo aj hmotnostne) 

    Počiatočná farba: číra 

    Konečná farba: číra 

    Viskozita (po zmiešaní): 15000-20000 mPa.s 

    Pracovný čas (do začnú vytvárať gél): cca 15 min (20 ° C až 25 ° C) 

    So zlepenými diely možné manipulovať: po 10-12 min 

    Polovičná pevnosť: po 10-12 min 

    Plná pevnosť: po 2 - 3 h 

    Plné vytvrdenie: 16 - 24 h 

    Pevnosť v šmyku: 18-24 N / mm2 

    Teplotná odolnosť lepeného spoja: -40 ° C do + 120 ° C 

    Odstránenie nadbytku nevytvrdeného lepidla: handričku alebo papierový obrúsok navlhčený 

denaturovaným liehom. 

    Riedenie lepidlá: riedidlo pre epoxidové laky S6300 (použitie riedidiel predlžuje dobu 

vytvrdzovania a znižuje konečnú pevnosť spoja - ak potrebujete "redšie" epoxid, použite laminovacie 

alebo finišovacích epoxid s nižšou viskozitou). 

     Použitie ako lepiaci tmel: Optimálna šírka štrbiny medzi lepenými dielmi 0,1-0,2 mm. 

     Vhodné pre lepenie: mäkkého i tvrdého dreva, drevotriesky, preglejky, kovov,  keramiky, 

porcelánu, sklených a uhlíkových laminátov . 

    Nevhodné pre lepenie: mäkkých a pružných plastov (vr. EPP a EPO), polyetylénu, teflónu. 

    Skladovanie: v pevne uzavretom obale, v chlade, suchu a tme (pri teplote 13 ° C až 25 ° C). 

Nevystavujte teplotám pod 10 ° C. Dbajte, aby ste nezamenili uzávery živice a tužidla - aj malé 

množstvo tužidla môže znehodnotiť veľké množstvo živice. 

    Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť po dobu 1 roka 

pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu. Praktické skúsenosti ukazujú, že epoxidové živice 

na báze bisfenolu A a epichlórhydrínu si pri správnom skladovaní svoje vynikajúce vlastnosti udržujú 

po mnoho rokov (pozri tiež Pozn. 2) - ak si zaobstaráte balenie lepidla primerané vašej spotrebe, 

nemusíte jeho životnosť prakticky vôbec "riešiť". 

    Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. 

Podrobné informácie viď – ďalšie prílohy .  



 

 


