Technický list
Datum revize: 7.2.2020

T-REX LEPIDLO ČIRÉ
T-REX Lepidlo čiré je 100% průhledné lepidlo na bázi hybridních polymerů s výbornou přilnavostí na většinu
savých i nesavých podkladů. Lepidlo a tmel v jednom. Vytváří neviditelný spoj. Po vytvrzení je trvale pružné a
pevné.
Technická data:
Báze
Konzistence
Systém vytvrzování
Otevřený čas (*) (20°C/65% r.v.)
Rychlost vytvrzování (*) (20°C/65% r.v.)
Tvrdost (DIN 53505)
Specifická hmotnost (DIN 53479)
Teplotní odolnost (po vytvrzení)

hybridní polymer
pasta
vlhkostní
cca 10 min.
2 - 3 mm/24 hod
40 ±5 Shore A
1,04 g/ml
-40°C až +90°C

(*) tyto hodnoty se mohou měnit dle aktuálních podmínek při aplikaci jako je teplota, vlhkost nebo povaha podkladu

Charakteristika:
▪
vytváří 100% průhledný spoj
▪
výborná přilnavost na většinu povrchů
▪
snadno se nanáší
▪
lepí a těsní většinu běžných materiálů
▪
po vytvrzení pevné a trvale pružné
▪
bez zápachu, neobsahuje škodlivé látky
▪
přetíratelné většinou barev
▪
přilne na mokrý podklad
▪
pro interiér i exteriér
▪
voděodolné a vodotěsné
▪
v průběhu vytvrzení neztrácí svůj objem
Příklady použití:
▪
vzájemné lepení běžných materiálů v domácnosti
▪
lepení a těsnění částí automobilů, karavanů apod.
▪
lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu
▪
těsnění odpadů a sanitárního vybavení
Provedení:
Barva: 100% čiré
Balení: tuba 25ml
Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu
při teplotách +5°C až +25°C

Podklady:
Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy jako kovy, dřevo,
sklo, a plasty apod. (mimo PP, PE, PTFE, silikon a asfalt)
Vždy doporučujeme předem vyzkoušet přilnavost lepidla
k podkladu.
Pracovní postup:
Stav povrchu: čistý, suchý bez mastnot a prachu
Příprava: Odšroubujte uzávěr a jeho druhou stranou
propíchněte plombu tuby. Po skončení práce tubu ihned
důkladně uzavřete originálním uzávěrem
Nanášení: aplikujte v bodech nebo pruzích na jeden z podkladů
a ihned lepené části spojte a pevně stlačte.
Vytvrzení: K úplnému vytvrzení spoje dochází po 24 hod.
Pracovní teplota: +5°C až +30°C
Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spirit
(lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem
silikonu Soudal.
Poznámky:
▪
Při lepení zrcadel doporučujeme použít v kombinaci
s oboustrannou samolepicí páskou o tloušťce 1-2 mm.
▪
V případě vzájemného lepení nesavých podkladů se doba
úplného vytvrzení může prodloužit až na několik dnů.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet
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