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Kat. č.: 5925PROFI HARDFIX

Profesionálne univerzálne lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a vysokou
priľnavosťou  pevnosťou.

Produkt:

Na lepenie kameňa, betónu, dreva, sadrokartónu, polykarbonátu, polyuretánu, PVC, keramiky,
dlaždíc, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hliníka a nerezu, v interiéri aj exteriéri.

Použitie:

Vodotesné, trvalo pružné odolné slanej aj sladkej vode, UV žiareniu a chlóru. Je pretieraľné
farbami a priľnavé aj na vlhké povrchy.

Vlastnosti:

Zloženie: MS polymér

Technické údaje:

Farba mliečne biela

Teplotná odolnosť -40 – +100 °C

Doba tvrdnutia/zrenia 2–3 mm/24 hodín (23 °C/50 % rel. vlhkosti)

Hustota  (+20 °C) cca 1,57 g/cm³

Tvrdosť Shore A cca 60 (ISO 868)

Konzistencia pri spracovaní tixotropná pasta

Vytvorenie škrupiny cca 10 minut (23 °C/50 % rel. vlhkosti)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +40 °C.

Lepené plochy musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty, hrdze, hydrofobizačných prostriedkov atď. Použité 
rozpúšťadlá musíme nechať pred lepením úplne odvetrať a pred ich použitím skontrolovať ich kompatibilitu s 
lepeným materiálom. Niektoré materiály odporúčame vopred obrúsiť a potom očistiť vhodnými rozpúšťadlami.

Podklad:

Spracovanie:

ručná vytlačovacia pištoľ
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Pracovný postup:

Nanášame ručnou alebo pneumatickou pištoľou. Lepidlo sa nanáša jednostranne, lepené plochy sa k sebe priložia a 
silno pritlačí. Povrch je pretierateľný väčšinou bežných farieb (okrem alkydových). Počas vytvrdzovania zamedzte styku s 
nezreagovaným polyuretánovým tmelom. Po otvorení kartuše spotrebujte tmel do 24 hodín.
 
Špeciálne vlastnosti:
- vynikajúca priľnavosť k väčšine povrchov
- trvale elastický po vytvrdnutí, vysoká pevnosť
- vhodný pre široký rad tmeliacich a lepiacich prác
- krátky čas tvorby povrchovej šupky
- odolný vode, soli, chlóru
- pretierateľný väčšinou farieb
- odoláva pôsobeniu poveternostných vplyvov
- neobsahuje silikón, rozpúšťadlá, izokyanáty

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.

5925

Balenie

kartuša (290 ml)

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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