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Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min
Greitai stingstantys dvikomponenčiai epoksidiniai klijai
SAVYBĖS:
• Universalūs
• Sustingsta per 1 minutę
• Atsparūs vandeniui, alyvai ir įprastiems tirpikliams
• Stingdami nesusitraukia ir nesiplečia
• Sustingusius galima dažyti, šlifuoti, gręžti ar apdirbti kitokiu
mechaniniu būdu
• Naudojimą supaprastinantis maišymo antgalis
PASKIRTIS
„Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min“ – tai universalūs greitai
stingstantys dvikomponenčiai epoksidiniai klijai, sudėtyje neturintys
lakiųjų tirpiklių. Jais galima klijuoti, remontuoti ar sutvirtinti beveik visas
medžiagas: medieną, metalą, stiklą, keramiką, gumą, odą, akmenį,
kartoną ir daugumą plastikų. Klijais nerekomenduojama klijuoti PP, PE ir
PTFE („Teflon®“).
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neriebaluoti. Jei įmanoma, prieš klijuodami paviršius
pašiauškite.
NAUDOJIMAS
Išimkite iš pakuotės. Švirkštą su klijais laikykite vertikaliai, kad klijų išbėgimo antgalis būtų nukreiptas į viršų.
Nuimkite švirkšto viršuje esantį saugos dangtelį. Uždėkite klijų maišymo antgalį ir užsukite jį iki galo.
Paspaudus švirkštą, abu komponentai deramai susimaišys maišymo antgalyje. A ir B komponentų maišymo
santykis yra 1:1. Išspauskite klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių. Tvirtai suspauskite abu paviršius. Klijų
perteklių reikia nedelsiant nuvalyti vaitspiritu. Po naudojimo nusukite maišymo antgalį, kol klijai viduje
nesustingo. Nuvalykite šluoste švirkšto antgalį. Uždarykite apsauginį dangtelį. Švirkštas turi būti laikomas
originalioje pakuotėje.
SVARBU
Iškart po naudojimo klijų likučius galima pašalinti etanoliu arba panašiu universaliu tirpikliu. Sustingusius
klijus galima pašalinti tik mechaniniu būdu. Nepanaudotiems klijams sustingus, juos reikia utilizuoti tam
skirtame atliekų surinkimo punkte. Nedidelius kiekius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios
pakuotės turi būti perdirbtos. Dideli kiekiai turi būti šalinami atskirai. Dėl papildomos informacijos žr. gaminio
saugos duomenų lapą.
Pirmoji pagalba: Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu su muilu ir patepkite regeneruojančiu kremu.
Patekus į akis, apie 15 min. plaukite akis tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus, praskalaukite
burną, išgerkite 1–2 stiklines vandens ir kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus perkelti nukentėjusįjį iš užterštos
teritorijos ir kreiptis į gydytoją.
PAKUOTĖ
Švirkštas: 11 ml
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SANDĖLIAVIMAS
24 mėn. nuo pagaminimo datos, laikanti originalioje pakuotėje uždaroje talpoje. Saugoti nuo žemesnės
nei +10 ir aukštesnės nei +30 °C temperatūros.
TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis
Spalva
Tankis
Suklijuotos vietos atsparumas
temperatūrai*
Atviroji pauzė
Stingimo laikas
Suklijuotos detalės judinimas
Suklijuotos vietos apkrova
Galutinis stipris pasiekiamas**
Galutinis stipris

Epoksidinė derva
Bespalvė
1,1–1,2 g/cm³ (A komponentas)
1,09–1,19 g/cm³ (B komponentas)
Nuo -30 iki +150 °C

Daugiausiai 1 min. po komponentų sumaišymo
1 minutė (nuo +20 iki +25 °C temperatūroje)
Po 30 minučių
Po 2 val.
Po 24 val.
apie 110 kg/cm² (iki 160 kg/cm²
atsižvelgiant į medžiagą ir paviršiaus paruošimą)
A komponentas
B komponentas
Bendrasis organinės anglies kiekis 0,73 kg/kg
0,51 kg/kg
LOJ kiekis
<0,01 kg/kg
0,04 kg/kg
* Labai apkraunamos suklijuotos vietos turi būti saugomos nuo aukštesnės nei +70 °C temperatūros.
** Stingimą galima paspartinti padidinus naudojimo metu temperatūrą (iki +70 °C) arba sulėtinti (kai
temperatūra žemesnė nei +15 °C).

SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir užsakymo metu gautą saugos duomenų lapą.
„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo rekomendacijas, yra
pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi šio duomenų lapo išleidimo dieną. Dėl kitokio gaminio naudojimo būdo ir nuo
mūsų nepriklausančių darbo sąlygų „Henkel“ neatsako už klijų tinkamumą tam tikrai paskirčiai bei už galutinį
rezultatą. Rekomenduojame būtinai iš anksto išbandyti gaminį, kad įsitikintumėte, ar jis tinka numatytai paskirčiai.
Neprisiimame jokios atsakomybės už šiame techniniame duomenų lape pateiktas arba kitas rašytines ar žodines
rekomendacijas dėl šio gaminio, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo ištinka mirtis arba
patiriama trauma, taip pat kai už gaminį esame atsakingi pagal galiojančius įstatymus.“
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