TECHNICKÝ LIST
LOCTITE SUPER ATTAK STYLE

Popis výrobku
Loctite Super Attak Style je jednosložkové sekundové lepidlo.

Vlastnosti
Loctite Super Attak Style
• tekutá konzistence
• vytvrzení spoje: cca 5-30 sekund
• voděodolný podle EN204-D3, při standardním lepení a lepení keramiky vydrží více než 50 mycích cyklů v myčce na nádobí
(testováno v laboratorních podmínkách)
• pevnost spoje (ISO 4587): 10 až 20 N/mm2 (pevnost v tahu)

Charakteristika výrobku
Jednosložkové sekundové lepidlo na zdobení nehtů*, šperků, kabelek, bot a ostatních předmětů.

Typická aplikace
Loctite Super Attak Style je jednosložkové tekuté sekundové lepidlo, které se používá na zdobení oděvů anebo jiných módních doplňků a různých dekorací.
Je určené pro použití v domácnosti. Lepí velké množství materiálů, jako je kůže, guma, porcelán, kov, dřevo, plasty**, papír, karton. Lepený spoj odolává ručnímu
mytí i mytí v myčce na nádobí.

Návod k použití
Upozornění: Před samotnou aplikací je potřeba seznámit se s bezpečnostními opatřeními a doporučeními, které jsou uvedené v bezpečnostním listu.
Aplikace
1) Všechny lepené plochy musí být čisté, suché, bez prachu a musí k sobě přiléhat.
2) Zabraňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3) Na tubu našroubujte aplikátor, odstraňte uzávěr.
4) Malé množství lepidla aplikujte na jeden z lepených povrchů. Jedna kapka stačí na 6,5 cm2.
5) Lepené plochy k sobě přitlačte na několik sekund.
6) Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách.
7) Pracovní plochy chraňte před vytečením lepidla. Vytvrzené zbytky lepidla odstraňte mechanicky,
odstraňovačem lepidla Loctite anebo ubrouskem namočeným v acetonu.
8) Pro dosažení co nejlepšího výsledku lepení, realizujte lepení při pokojové teplotě cca 15-30 °C a minimální relativní vlhkosti 30%.
9) Za účelem prodloužení životnosti produktu po každém použití špičku lepidla otřete hadříkem, tubu pořádně uzavřete a skladujte na suchém a chladném místě.
•
•
•
•

Nepoužívejte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy
Vhodné na *lepení dekorací na umělé nehty
Nevhodné na lepení plastů** - polyethylenu, polypropylenu, PTFE, silikonové gumy, čelních skel aut, polystyrenu, umělých vláken a jemné kůže.
Nepoužívejte na lepení předmětů na uskladnění horkých kapalin

Skladování
Skladujte při teplotě 2 °C až 8 °C na suchém a chladném místě, v uzavřeném obalu.

Trvanlivost
Trvanlivost výrobku je 30 měsíců. Datum expirace je uvedeno na obalu ve tvaru X MM/RR (X-šarže, M - měsíc v roce, R - rok).

Bezpečnostní opatření
Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Upozornění
Všechny údaje vychází z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám pro realizaci a k množství používaných materiálů slouží naše
písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme produkt nejdříve vyzkoušet, popřípadě
si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svou platnost.
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