LOCTITE 60sec. Universal
Loctite Večnamensko lepilo
KARAKTERISTIKE
LOCTITE Universal 60.sec je hitro, univerzalno
večnamensko lepilo, ki hitro ustvari močne spoje med
širokim izborom različnih materialov. Lepilo je izdelano
za domačo uporabo v gel formuli, ki ne kaplja, zato se
lahko uporablja na navpičnih površinah. Je idealno za
lepljenje materialov, kot so plastika, guma, kovina, les,
keramika, usnje, tekstil, karton in papir. Ni potrebno, da
je ena od površin vpojna.
LOCTITE Universal 60.sec je odporno na mehanske
obremenitve in primerno za popravila, kjer je potrebna
fleksibilnost. Lepilo dopušča odprt čas v katerem lahko
namestite lepljene dele. Loctite Universal 60.sec je v
skladu s standardom EN204 3D za lesna lepila, kar
pomeni, da je vodoodporno, vendar ni primerno ne
neprestano izpostavljenost vlagi.
Hitrost sušenja (1 kg/cm2): začeten oprijem pribl. 4090 sekund, odvisno od podlage.
Moč oprijema (ISO 4587, strižna trdnost): 7-15 N/mm2
(70-150 kg/cm2) v 24 urah, odvisno od podlage.
Vodoodporno v skladu s standardom EN204 D3

OMEJITVE
•
•
•
•

Ne uporabljajte na prašnih, umazanih ali
vlažnih površinah.
Ni primerno za polipropilan, polietilan,
PTFE, silikon, pene, stiropor, steklo.
Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo
vroča tekočina.
Ni primerno za lepljenje delov, ki imajo
vrzeli.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Prepričajte se, da so površine čiste, suhe in se
dobro prilegajo.
2. Izogibajte se stiku med lepilom in kožo ali stiku s
površinami, ki jih ne želite lepiti. Zaščitite delovno
površino.
3. Nežno stisnite tubo blizu šobe in nanesite
minimalno količino (1 kapljica na 6,5 cm2) lepila na
površino, ki jo želite zalepiti.
4. Nemudoma namestite površini skupaj in ju z
rokami enakomerno stiskajte vsaj 1 minuto.
5. Počakajte vsaj 10 min (pri večjih popravkih čez
noč), da se lepilo popolnoma strdi.
6. Za najboljše rezultate lepite pri sobni temperaturi
(15-25°C) in pri vsaj 30% relativni vlagi. Čas sušenja
se lahko podaljša pri nizki temperaturi ali relativni
vlagi.
7. Za optimalno življenjsko dobo izdelka, uporabite le
minimalno količino lepila, šobo vedno obrišite, da
odstranite odvečno lepilo. Tubo zaprite s pokrovom
in jo shranite v suhem in hladnem prostoru.

TEHNIČNI PODATKI
SHRANJEVANJE

Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo s
pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem prostoru,
izven dosega otrok.

ZDRAVJE IN VARNOST
Pred uporabo izdelka glejte ustrezne varnostne
liste, ki so na voljo na zahtevo.

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s
priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na
našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS.
Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne
pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so
zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za
primernost našega izdelka za proizvodne procese in
pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih
aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete
svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost
našega izdelka.
Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali
katera koli druga pisna ali ustna priporočila v zvezi z
zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače
izrecno dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno
poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost in kakršna koli
odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o
odškodninskih zahtevkih za proizvode. "
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Sestava

Etil cianoakrilat

Izgled

Transparenten gel

Gostota

1.1 g/cm3 pri 20 °C

Viskoznost

Gel brez kapljanja

Pakiranje

20g aluminijasta tuba

Varnost

Glej SDS

Rok uporabe 2-8
°C

18 mesecev neodprt

