LOCTITE SUPER ATTAK
PERFECT PEN
Vteřinové lepidlo, gel
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CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
LOCTITE® Super Attak Perfect Pen je jednosložkové gelové
vteřinové lepidlo v obalu ve tvaru pera, které se pohodlně
stlačí a zabezpečí přesnou aplikaci lepidla. Gelová receptura
zabrání stékaní lepidla a je vhodná také na svislé aplikace.
Lepidlo je vhodné na použití v domácnosti, na menší rychlé
opravy všech materiálů včetně plastů*, kovu, dřeva, keramiky, kůže, kartonu a papíru.
*mimo PE, PP, PTFE
Rychlost lepení: v závislosti na materiálu lepí v čase
od 5 do 30 vteřin
Pevnost slepeného spoje (ISO 4587): 10 – 20 N/mm²
(v tahu) od 12 do 24 hodin, v závislosti na podkladu. Je voděodolný podle EN204 – D3 standardu a lepení keramiky
může vydržět >50 cyklů v myčce nádobí (změřeno za kontrolovaných laboratorních podmínek).

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Ujistěte se, že jsou obě lepené plochy čisté a odmaštěné.
2. Vyhněte se přímému kontaktu s lepidlem na lidské kůži.
3. Otočte uzávěr ve směru hodinových ručiček až na doraz
a uzavřete víčkem.
4. Mírně stlačte obě vroubkované strany pera a aplikujte
malé množství vteřinového lepidla na jeden povrch, který
chcete slepit.
5. Lepené plochy po aplikaci lepidla silně přitlačte k sobě
na minimálně 1 minutu.
6. Nechejte nerušeně působit 10 minut, případně po dobu
24 hodin pro dosažení dokonalého výsledku.
7. Ideální podmínky na lepení jsou při teplotě prostředí
(15 – 30°C) a minimální relativní vlhkosti prostředí 30%.
8. Po použití očistěte hrot aplikátoru od zbytkového lepidla,
uzavřete víčkem a skladujte v původním obalu na suchém
místě.

DOPORUČENÍ
► Nepoužívejte na zaprášené, špinavé, vlhké nebo mastné
povrchy.
► Nevhodné na lepení PP, PE, PTFE, silikonové gumy, skla,
lakovaných povrchů, velmi jemné kůže nebo pěny.
► Nikdy nepoužívejte na nádoby, které uchovávají horké
tekutiny.
► Optimální podmínky na lepení jsou v suchém prostředí.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí
v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Složení
Vzhled
Hustota
Viskozita
Balení
Bezpečnost
Záruka při 2 – 8 °C

Ethylkyanoakrylát
Čirý gel
1,1 g/cm³ @ 20 °C
Nestékající gel
3g stlačitelné pero
Viz KBU 1590823
30 měsíců neotevřená tuba
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UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při
realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou
konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR
HENKEL ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 700/10, 170 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 220 101 101
www.loctite-superattak.cz

