Pattex

Repait Express cutter

univerzalni kit za popravila
LASTNOSTI






dvokomponenten
lahko se peska, polira, pleska in barva
zelo močan
hitro se posuši
bele barve

S Pattex Repair Express se lahko zapolnjuje in
dela določene popravke.Pattex Repair Express
ima formulacijo, ki zagotavlja močno
oprijemljivost in zapolnjevanje. Prav tako ta
formulacija zagotavlja odpornost pred vodo,
maščobo, topili, vročino in mrazom. Torej se ne
krči in razteza zaradi teh vplivov.V primeru, da
ko pri delu uporabimo Pattex epoksi kit in nam
le-ta pade na mesto, kjer ne želimo ga
odstranimo s pomočjo etanola ali katerega
drugega univerzalnega topila. To moramo
storiti še preden se strdi. Ko se Pattex epoksi kit
strdi, ga lahko odstranimo samo mehansko.
Najbolj primerno orodje je strgalo. Še preden
pa se lotita odstranjevanja preberite tehnična
navodila in bodite zmeraj previdni.

UPORABA
Pattex Repair Express je 2-komponentni epoksidni
kit. Je zelo hitro sušeč, saj je potrebno nekatere
stvari zelo hitro popraviti ali zatesniti.
Ko se kit posuši je bele barve. Zdrži obremenitve do
50 kg/cm2.
Odporen je na vodo, maščobe in topila.

Primeren za lepljenje keramike, porcelana, stekla,
kamna, lesa in kovine.

ROK UPORABE / SKLADIŠČENJE
Rok uporabe je odtisnjen na embalaži izdelka.
Hranite na temperaturi med 10 in 25°C.

PAKIRANJE
48g

NAVODILA UPORABE
Poskrbite, da so površine čiste, brez prahu,
umazanije in oljnih madežev. Po tem ko se obe
sestavini-komponenti zmešata je za nanos na voljo
3 minute.Nositi zaščitne rokavice (latex ali vinyl) za
zaščito rok. Površino lahko napravite nekoliko bolj
grobo za boljši oprijem. Odrežite toliko kita kot ga
potrebujete za opravilo in odstranite prozorno
folijo. Premešajte obe komponenti, dokler gmota ne
postane svetlo modra. Nanesti v roku 3 minut!Za
primer lepljenja: nanesi kit na eno od površin, ki se
bo lepila in pritisni obe površini skupaj. V primeru
večjih površin nanesti na več mestih.V primeru
polnjenja in zapolnjevanja: Zapolniti odprtino ali
režo s kitom in izravnaj s površino še preden se kit
posuši (na voljo je 5 minut). Za izravnavo: napravi
obliko, ki jo potrebuješ z rokami in jo nanesi na
površino, še preden se začne sušiti. Lepilo je
popolnoma strjeno po 5 minutah.
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