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CARTELL 505 
 

Charakteristika 

Cartell 505 je rychle vytvrzující sekundové lepidlo se 
střední viskozitou pro průmyslové použití. Lepidlo je 
speciálně formulováno pro dosažení vysoké adheze při 
lepení povlakových vrstev v elektronice. Lepidlo je 
jednosložkové, neobsahuje rozpouštědla. Výborných 
výsledků lze dosáhnout při použití aktivátorů.  

Vlastnosti nevytvrzeného materiálu 

Vlastnost Typická hodnota 

Báze etyl kyanoakrylát 

Barva nažloutlá transparentní kapalina 

Specifická hustota při 25 °C 1,1 g.cm-3 

Viskozita při 25 °C 500 – 1000 cP 

Teplota vznícení 80-93,4 °C 

Trvanlivost 12 měsíců 

Rychlost vytvrzování  
 
Existuje mnoho faktorů, které mohou mít vliv na rychlost 
vytvrzování. Mezi ně patří druh podkladu, kvalita povrchu, 
hladkost povrchu, blízkost povrchu, atmosférické 
podmínky, použití aktivátorů atd.  

Rychlost vytvrzování v závislosti na materiálu 

Materiál Rychlost vytvrzení 

ocel / ocel 15 – 30 s 

nerez 30 – 90 s 

hliník 10 – 25 s 

pozinkovaný povrch 30 – 90 s 

ABS / ABS 15 – 50 s 

ABS / NBR 10 – 15 s 

ABS / dřevo 15 – 30 s 

NBR / NBR 3 – 10 s 

polykarbonát 20 – 60s 

 

Rychlost vytvrzování v závislosti na vůli materiálu 

Rychlost vytvrzování závisí na velikosti propojované 
mezery. Menší mezera má za následek vyšší rychlost 
vytvrzování. 

 

 

Charakteristické vlastnosti vytvrzeného materiálu 
 

Fyzikální vlastnost Typická hodnota 

Barva průzračná 

Koeficient teplotní roztažnosti 80 x 10-5  K-1 

Součinitel tepelné vodivosti 10 W/mK 

Teplota skelného přechodu 130 °C 

Elektrické vlastnosti Typická hodnota 

Měrný odpor jednotkového objemu 7,2 x 1015 Ω.cm 

Povrchový odpor 66 x 1015 Ω 

Dielektrická konstanta 
při 10 kHz 

2,30  

Dielektrický ztrátový činitel 
při 10 kHz 

< 0,02  

Dielektrická pevnost 36,6 kV/mm 

 

Lepivost  

Pevnost v tahu Typická hodnota 

ocel 190 – 210 kg/cm2 

nerez 250 –450 kg/cm2 

hliník 170 – 190 kg/cm2 

měď 150 – 170 kg/cm2 

PVC 40 – 60 kg/cm2 

ABS 50 – 70 kg/cm2 

polykarbonát 80 – 120 kg/cm2 

polystyren 30 – 45 kg/cm2 

NBR 5 – 9 kg/cm2 

SBR 5 – 10 kg/cm2 

Údaje jsou měřené po 24 hodinách a při teplotě 25 °C. 

Návod k použití  

1. Přesvědčte se, že lepené povrchy jsou čisté a suché. Je 
vhodné setřít rozpouštědla z plastů, skla, kaučuku a 
kyseliny z mořených kovů. Rozpouštědlo obsažené 
v aktivátoru může napadat některé plasty a nátěry; 
doporučujeme se ujistit o jejich stabilitě kontrolním 
nátěrem.   
2. Naneste aktivátor na lepenou plochu. Nechejte dostatek 
času pro jeho odpaření (15 sekund). Ihned naneste lepidlo. 
Použijte ho pouze tolik, aby po stlačení lepených ploch 
vzniknul tenký film. 
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3.  Lepené plochy několik vteřin pevně přidržte. Dobrý 
kontakt je zásadní. Před používáním lepené plochy 
zafixujte.  Dostatečného vytvrzení se dosáhne do minuty.  
Maximální vytvrzení nastane do 24 až 48 hodin.  
4. Přebytečné lepidlo setřete z horní části tuby a uzavřete ji. 
Otevřený obal může zvýšit kontaminaci lepidla vzdušnou 
vlhkostí.  
5. Protože lepidlo procesem polymerace kondenzuje, někdy 
se vyskytnou na povrchu obalu nebo na lepených plochách 
bílé fleky. Pokud k tomu dojte, dobře otřete plochy 
acetonem.     
 
Skladování a zacházení 

Skladování: Uchovávejte výrobek v uzavřených obalech na 
chladném a suchém místě. Teploty pod 2 °C mohu 
nepříznivě ovlivnit vlastnosti výrobku. Chraňte před 
mrazem. Obal uchovávejte až do bezprostřední doby 
aplikace těsně uzavřený.  

Zacházení: Přebytečné lepidlo nevracejte zpět do 
původního obalu, může být kontaminované. 
Znehodnocením výrobku pozbudete veškerých záruk.  
 
Upozornění 
 
1. Při aplikaci řádně větrejte. Zamezte styku s pokožkou a 
očima. 
2. Při znečištění pokožky, opláchněte teplou vodou nebo 
postupně rozpusťte vhodným rozpouštědlem jako je aceton 
nebo nitrometan. Nesnažte se odstranit násilně. 
3. Při zasažení oka výrobkem, dlouze vyplachuje při násilně 
otevřených víčkách a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
4. Uchovávejte dobře zabezpečené před dětmi. 
5. Uchovávejte lepidlo na chladném a suchém místě při 
teplotě 20 – 25 °C. Dlouhodobé skladování doporučujeme 
při teplotě blízké 2 °C.  
 
 
 
Bezpečnostní informace naleznete v Bezpečnostním listu 
výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze 
informativního charakteru.  

METRUM s.r.o. nepřebírá odpovědnost za výsledky 
dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti 
každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku 
uvedeného v tomto dokumentu.  

METRUM s.r.o. odmítá veškeré záruky, vyjádřené či 
implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro 
konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků 
CARTELL.  

METRUM s.r.o. výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost 
za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně 
ušlého zisku. 
 

 


