LEPIDLA A TMELY

TECHNICKÝ LIST

4FIX BOND
MONTÁŽNÍ LEPIDLO
CHARAKTERISTIKA
• odolný povětrnostním vlivům, UV záření,
vodě, chlóru
• okamžitá počáteční adheze
• rychlé a snadné spojování materialů
• přetíratelné
• univerzálně použitelné
• bez isokyanátu a silikonu
• teplotní odolnost -40 °C až +100 °C

OBLASTI POUŽITÍ
4FIX BOND je montážní lepidlo s okamžitou počáteční
přilnavostí. Možné lepit těžké díly na vertikální místa, používá
se i na stropní montáže.
4FIX BOND se používá k lepení: kov, dřevo, plast, sklo,
sádrokarton, PS ,PU, PVC, polyester, keramika, hliník, měď,
zinek atd.
4FIX BOND nahrazuje tradiční spojovací prvky - šrouby,
nýty nebo svařování.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Barva: bílá
Zápach: slabý
Rychlost vytvrzování: 3 mm / 24 h
Čas na zpracování: 10 minut
Finální pevnost: 24 hodin
Tvrdost shore a DIN 53505: 58
Roztažnost DIN 53504: až 335 %
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic
prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít CLEANER 4C).
Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte
mechanickou nebo pneumatickou pistolí, aplikujte
rovnoměrnou vrstvu tmelu na tmelený povrch, díly umístěte
a pevně zatlačte. 4FIX BOND má velmi vysokou počáteční
přilnavost.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav
vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí
být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci
a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však
muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
4FIX BOND je dodáván v balení 290 ml kartuše.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě
s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého
slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv
a léků.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

