LOCTITE 60sec. Universal
Најбрзиот универзален лепак Loctite
КАРАКТЕРИСТИКИ
LOCTITE 60 sec. Universal Glue е брз, универзален,
еднокомпонентен лепак што создава силни врски помеѓу
различни видови материјали. Лепакот е идеален за
домашна употреба во гел формула што не капе и затоа
може да се користи за вертикални површини. Идеален е
за лепење материјали како пластика, гума, метал, дрво,
порцелан, кожа, текстил, картон и хартија. Не е потребно
една од површините да биде апсорбирачка.
LOCTITE 60 sec. Universal е отпорен на удари и е совршен
за апликации каде што е потребна мала флексибилност.
Производот
е
формулиран
за
да
овозможи
репозиционирање при лепење. Loctite 60 sec. ги
исполнува стандардите EN204 D3 за лепила за дрво што
го прават водоотпорен, но несоодветен за постојана
изложеност на влага.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
1. Осигурајте се дека сите површини што треба да се
залепат се чисти и суви.
2. Избегнувајте контакт на кожата со лепак.
3. Нанесете минимална количина лепак (1 капка на 6,5 cm²)
LOCTITE 60 sec. Universal на една од површините што
треба да се залепат.
4. Веднаш поврзете ги деловите и држете ги поврзани без
прекин барем една минута.
5. Оставете 10 минути или по можност преку ноќ за да
постигнете целосна цврстина на лепење.
6. Избегнувајте истурање на лепакот и заштитете ја
работната површина. Отстранете ги стврднатите остатоци
од лепило механички.
7. За најдобри резултати, лепете на собна температура
(15-25 °C) и минимална релативна влажност од 30%. Во
студени и/или суви услови, времето на лепење може да се
зголеми.
8. За оптимален рок на употреба, користете минимална
количина лепaк, избришете го врвот на лепакот со
хартиено марамче за да го отстраните вишокот лепак,
затворете го производот и оставете го на суво, ладно
место.

ПРЕПОРАКА
Информациите содржани во овој лист, препораки за
ракување и употреба на нашите производи, се базирани
на
нашето
професионално
искуство.
Бидејќи
материјалите и условите може да варираат при лепењето,
и се надвор од нашата контрола, ви препорачуваме
пробно тестирање за да ја проверите соодветноста на
нашите производи. Правната одговорност не може да се
прифати врз основа на содржината на овој лист, освен ако
нема случај на негрижа од наша страна.
Овој технички лист ги заменува сите претходни изданија
релевантни за овој производ.
Погледнете го безбедносниот лист со податоци пред да го
користите производот. Безбедносен лист со податоци
достапен на барање.

СКЛАДИРАЊЕ
Внимавајте врвот на лепакот да биде чист и затворен по
користењето.
Чувајте го на суво и ладно место, вон дофат на деца.

ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ
Пред употреба на производот, побарајте безбедносен лист
на материјали кој е достапен на барање.

ОГРАНИЧУВАЊА
• Не го користете лепакот на валкани или влажни
површини.
• Не е погодно за лепење полипропилен, полиетилен,
тефлонски тела, силиконска гума, стакло или пена.
• Никогаш не користете го лепакот за лепење производи
што ќе содржат топли течности.
• Не е соодветен за лепење предмети што имаат
пукнатини.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Состав: Етил цијаноакрилат
Изглед: Транспарентен гел
Густина: 1,1 g / cm³ на 20°C
Вискозност: Гел формула без капење
Пакување: алуминиумска тубичка од 20 гр
Рок на употреба на 2-8°C: 18 месеци во неотворено
пакување

