ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

ROXOLID X-REPAIR
Opravárske lepidlo na pružné lepené spoje odolné proti vode
Popis produktu

Zapracovanie

ROXOLID X-REPAIR je univerzálne lepidlo a vysuší
sa na priezračnú hmotu, je pružné, odolné proti vode a
môže sa používať na vyplnenie štrbín v exteriéri a
interiéri.
ROXOLID X-REPAIR je ideálne kompatibilné pre
všetky druhy mnohých pórovitých a nepórovitých
materiálov, napr. hliník, ušľachtilá oceľ, meď, betón,
keramika, drevo, korok, nevypracovaná koža, papier,
kartón, sklo a sklolaminát. Nie je vhodné pre PE, PP,
PTFE, tvrdý polystyrén a ABS. Stvrdnuté lepidlo
ROXOLID X-REPAIR je odolné proti vode, ale nie je
vhodné na ponáranie do vody.

1.

2.

Fyzikálne vlastnosti
Viskozita

2500 - 5000 cps

Vzhľad

Priezračná, viskózna kvapalina

Hustota

1,2 g/ml

Bod vzplanutia

> 100 °C

Zápalná teplota

> 300 °C

VOC

0%

Pre informácie k bezpečnej manipulácii s výrobkom
rešpektujte bezpečnostný dátový list (BDL).
3.

Skladovanie
Skladovať lepidlo na chladnom, suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota 8 až 21 °C. Pri vysokých
teplotách sa skracuje životnosť.

Naniesť tenkú vrstvu lepidla na jednu z lepených
plôch. Okamžite spojiť diely a tlačiť minimálne 30
minút rukou alebo zverákom. Pre lepšie výsledky
nechajte tvrdnúť 72 hodín. Počas tvrdnutia nie je
potrebný príliš vysoký tlak. Pri veľmi pórovitom
materiáli je potrebná hrubšia vrstva lepidla.
Lepenie zrkadiel: Okolité plochy a podlahu chrániť
pred kvapkajúcim a rozliatym lepidlom. Naniesť
lepidlo na zadnú stranu zrkadla vo zvislých pásoch
so šírkou cca 2 cm vo vzdialenosti 4 až 5 cm.
Nenanášať lepidlo v tesnej blízkosti hrán, aby sa
zabránilo, že sa na bokoch vytlačí (udržiavať
vzdialenosť cca 4 až 5 cm od hrany). V priebehu 5
až 8 minút pevne tlačiť na stenu a zaistiť lepiacou
páskou, kým lepidlo úplne nestvrdne. Pri zrkadlách
s plocho väčšou než 30 cm² sa musí používať
výrobok spolu s permanentným upevňovacím
systémom. Vložiť zrkadlo do upevňovacieho
uholníka a tlačiť v priebehu 5 až 8 minút na
naplánovanom mieste. Zaistiť zrkadlo zhora
lepiacou páskou, kým lepidlo po 72 hodinách úplne
nestvrdne. Pri nepórovitých povrchoch môže byť
doba tvrdnutia dlhšia. Nepokúšajte sa ešte posúvať
zrkadlo po pritlačení. Doba tvrdnutia je závislá od
teploty, vlhkosti vzduchu a druhu lepeného
materiálu.
Vyčistiť alkoholom alebo acetónom okamžite
nástroje a odstrániť nadbytočné lepidlo. Stvrdnuté
lepidlo sa dá opatrne odstrániť predmetom s ostrými
hranami. Stvrdnuté lepidlo sa nedá odstrániť z
textílií, a nedá sa rozpustiť v rozpúšťadlách.

Preventívne opatrenia
1.

2.

3.

Používajte v dobre vetraných priestoroch. Zabrániť
kontaktu s pokožkou a očami. Noste rukavice a po
použití si umyte ruky.
Ak sa lepidlo dostane do oka, držte oko otvorené a
vypláchnite ho dostatočným množstvom vody. Ihneď
privolajte lekársku pomoc.
Uskladniť mimo dosah detí.
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ROXOLID X-REPAIR
Opravárske lepidlo na pružné lepené spoje odolné proti vode
Vylúčenie záruky: Tu uvedené údaje sú zverejnené iba ako informácie a vychádza sa z toho, že sú správne. Firma
Meffert AG nepreberá záruku za výsledky, ktoré boli dosiahnuté osobami, nad metódami ktorých nemá firma Meffert
AG kontrolu. Užívateľ je zodpovedný za to, aby skontroloval vhodnosť produktov firmy Meffert AG alebo tu uvedených
výrobných procesov a vykonali potrebné opatrenia, ktoré môžu byť prospešné pre ochranu osôb a vecí proti
prípadným nebezpečenstvám v súvislosti s manipuláciou a používaním výrobkov firmy Meffert AG. Firma Meffert AG
vylučuje predovšetkým všetky výslovné alebo tiché záruky, vrátane záruk za obchodovateľnosť alebo vhodnosť na
určitý účel v súvislosti s predajom alebo používaním výrobkov firmy Meffert AG. Firma Meffert AG vylučuje okrem toho
akúkoľvek záruku na bezprostredné alebo následné škody, vrátane ušlého zisku.
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