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Technický list

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím

Oblasti použití
 jako “tekuté hřebíky” k lepení

rohových lišt a přechodů
 vhodné na nerezovou ocel,

hliník, laminátové desky, sklo,
dlaždice, korek a dřevo
 přilnavost na studené i vlhké povrchy
 do vnitřního i vnějšího prostředí

Manipulace a pokyny
k čištění
 Při práci s lepidlem dodržujte čistotu.

Vždy pracujte opatrně a systematicky, aby
nedošlo k nežádoucímu úniku materiálu.
 Znečištěnou kůži umyjte mýdlem

a velkým množstvím vody.
 Skvrny od lepidla lze po zaschnutí

seškrabat. Lze je též odstranit

Vlastnosti

pomocí etylacetátu.

 dobrá přilnavost na vlhké povrchy

 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 vynikající vlastnosti v jakýchkoli

 Nevylévejte do kanalizace.

povětrnostních podmínkách
 vynikající adheze na široké spektrum

materiálů bez nutnosti penetrace
 snadná aplikace
 velmi dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti

Technické údaje
 základ: syntetický kaučuk

v rozpouštědlech
Systém vytvrzování:
 rozpouštědlo: alifatické uhlovodíky

a MEK (methyl-ethyl-keton)
 konzistence: hladká, tixotropní hmota
 hustota: cca 1040 kg/m 3
 obsah sušiny: cca 60 %
 bod vzplanutí -4 °C
 bar va: světle šedá pasta
 teplotní odolnost: -40 °C do +90 °C,

krátkodobě až do +100 °C

Údaje o použití

Vliv na životní prostředí

 teplota při zpracování: -5 °C až +30 °C

 Další informace o bezpečnosti a ochraně

 nářadí: kartušová pistole

zdraví naleznete v bezpečnostním listu.

 doba aplikace: 0-15 minut

(23 °C/50 % RH)
 tr vanlivost: 2 roky v uzavřené kartuši

Pokyny k užívání

Uvedené doby zasychání a dalšího

 Povrch musí být čistý, suchý, zbavený

zpracování ovlivňují okolní podmínky,

mastnot, hydroizolací a jiných nečistot.
Odstraňte prach, špínu, vodu, led apod.
 Pro dosažení požadované čistoty je

vhodné povrch vykartáčovat, přebrousit
nebo vyčistit rozpouštědlem.
 Produkt v kartuši se aplikuje pomocí

pistole. Pro neporézní nebo velké
plochy, vytlačte lepidlo na podklad
v pruzích vedle sebe. Přitlačte lepené
části k sobě tak, aby lepidlo smočilo
obě lepené plochy. Pro dosažení lepší
přilnavosti od sebe části na několik
sekund oddělte, nechte lepidlo
odvětrat a znovu je k sobě přitlačte.
 Při lepení těžkých těles je vhodná

fixace objektu do doby dostatečného
vytvrzení. Délka doby fixace je
závislá na tloušťce vrstvy lepidla, za
normálních podmínek cca 24 hodin.
 Při lepení velkých kovových ploch

a jiných nesavých materiálů
aplikujte lepidlo v pruzích tak,
aby mezi pruhy mohl prostupovat
vzduch a odvětrat rozpouštědlo.

Omezení
 Casco Fix-it není vhodný pro

lepení polystyrenu.
 Krom jiného není výrobek doporučován

pro lepení pod vodní hladinou, lepení PE,
PP, teflonu a bitumenových povrchů.
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jako je teplota, vlhkost vzduchu, sluneční
záření, povětrnostní podmínky atd.
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Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na
našich znalostech z oblasti vývoje chemických
produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách
a řádném skladování a používání. Vzhledem
k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším
vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému
charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných
psaných či ústních doporučení, vždy zárukou
uspokojivého

pracovního

výsledku.

Veškerá

doporučení ﬁ rmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně
včas a úplné informace, které jsou nezbytné
k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení
ﬁ rmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková
práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním
podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení
nebo na www.sika.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém
kvality a environmentálního managementu podle
ČSN ISO 9001 a 14001.
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