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Popis Lepidlo na bázi disperze v tukových rozpouštědlech kopolymeru 
styren-butadienu, modifikovaného plnidly. 
 

  

Technické 
parametry 

Vzhled: transparentní hmota s charakteristickým pachem 
Viskozita Brookfield (7, 20º, 20 ot./min): tixotropní 
Hustota (kg/l): cca 0,85 
Sušina (%) : 42 – 44 
Lepivost: < 1 mm 

  
Aplikování Upevňování panelů a rámů, jakož i jakýkoli druh truhlářské 

opravy a montáže, kdy je potřeba lepidlo s vysokou schopností 
vyplňovat a vždy, když minimálně jeden z podkladů bude 
propouštět výpary z rozpouštědla. lepidla. Lepení zrcadel, 
mramoru a přírodního kamene.  

  

Způsob 
použití 

Příprava povrchů: lepené plochy musí být čisté (zbavené 
prachu a mastnoty) a suché.   
Aplikace: Seříznout konec uzávěru náplně, našroubovat rourku 
a šikmo ji seříznout na požadovaný profil. Nanést přípravek v 
bodech nebo v malých šňůrkách na jednu z ploch, umístit ji do 
požadované polohy a pevně stisknout (tím se dosáhne 
rovnoměrného rozdělení přípravku).  
Pokud je třeba nanést velké množství přípravku, doporučuje se 
obě plochy tlakem znovu oddělit a před jejich opětovným 
uložením do konečné polohy počkat 10 až 15 minut. 
Dávkování se mění podle spojovaných materiálů. V každém 
případě, po slepení by film z lepidla neměl přesáhnout tloušťku 
0,1 mm, neboť by byla znatelně snížena síla přilnavosti.  

  
Rozpuštění       
a očištění 

Ještě vlhký výrobek se snadno odstraní hadříkem navlhčeným v 
acetonu.  Zaschlý výrobek se odstraní pouze mechanicky. 

 

VÝROBEK FIXCEYS 
OBSAH 20 ml  

Reference SAP 48507204 
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Skladování Tento výrobek je hořlavý. Uchovávejte v originálním uzavřeném 

obalu a řiďte se omezeními pro skladování hořlavých výrobků, 
výrobek je použitelný minimálně po dobu 18 měsíců.  

  
Bezpečnost F; Xi; N  

R38 Dráždí kůži.  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení.  
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.  

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


