LEPIDLA A TMELY

TECHNICKÝ LIST

4FIX MEGA
DVOUSLOŽKOVÉ VYSOCE
VÝKONNÉ LEPIDLO
CHARAKTERISTIKA
• vysoká rázová pevnost
• vysoká pevnost v tahu
• vysoká ruční pevnost
• teplotní odolnost od -50 °C až do +120 °C
• vysoká odolnost povětrnostním vlivům
• jednoduchá aplikace

OBLASTI POUŽITÍ
4FIX MEGA je vysoce výkonné lepidlo použitelné tam,
kde standardní lepidla nedosahují vysokých výsledků. Má
výbornou odolnost vůči nárazům, odlupování a vysokou
pevnost ve střihu. Lepí mnoho druhů plastů, kovů, vhodné
pro nerezovou ocel, hliník a další materiály jako jsou dřevo
a sklo. Odolné vůči vlivům počasí, výborná odolnost vůči
různým médiím.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Mísící poměr: 1:1
Viskozita: Tixotropní
Barva: Mléčná
Přemostění spáry: 1 až 5 mm
Teplotní odolnost: od -50 °C až do +120 °C
Ruční pevnost: cca 5 minut
Finální pevnost: 24 hodin
Pevnost ve střihu (po vytvrzení): Až 30 N/mm²
Tvrdost Shore D: 75
Hustota: 0,95 g/cm³
Skladovatelnost: při 20°C
Báze: Metakrylát
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně
očistit a odmastit pomocí CLEANER 4C. Lepších výsledků
dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsníte.
Odejměte uzávěr točivým pohybem. Nasaďte a utáhněte
mísící špičku. Vytlačte lepidlo ven z kartuše a zbavte se
prvních 2g lepidla, které ještě není důkladně promícháno.
Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování lepidla.
Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísící
špičku a znovu nasaďte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla
skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejrychleji je
to možné.

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 MEGA je dodáván v balení kartuše 25g a 50g.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Lepidlo ideálně skladujte při teplotě +20 °C. Při takovéto
teplotě je životnost lepidla 12 měsíců od data výroby. Při
teplotě vyšší než +25 °C se výrazně zkracuje životnost
produktu.
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

