Pattex Crocodile 1 Minute Epoxy
KARAKTERISTIKE





Zelo hiter (1 minuta)
Dvokomponenten, razmerje mešanja 1:1
Brez topil
Strjeni material je mogoče obdelati (brusiti,
vrtati) in barvati

PODROČJE UPORABE
Hitro lepljenje in popravilo večine materialov,
kot so kovine, les, keramika, kamen in več vrst
plastike (razen PP, PE, Teflon® in podobnih).
PRIPRAVA POVRŠINE
Površina za lepljenje mora biti suha, brez
praha in olja. Za boljše rezultate je potrebno
površino grobo obdelati.
UPORABA
Izdelek se nanese kot mešanica obeh
komponent v razmerju 1:1. Nanesite mešanico
lepila na eno površino in brez odlašanja
končajte lepljenje. V približno 1 minuti
mešanja, se bo izdelek pričel strjevati.
OMEJITVE
Epoksi lepila niso primerna za uporabo na
mehki plastiki, kot je PE, PP ali Teflon®.
ČIŠČENJE: Že strjena smola, se lahko
odstrani mehansko (brušenje, strganje ipd.).
Odvečen material lahko odstranite z etanolom
ali katerim drugim alkoholom primernim za
čiščenje topil.
SHRANJEVANJE: Izdelek se naj hrani v
prostoru s temperaturo od 10°C do 30°C. Za
maksimalno življenjsko dobo, ga hranite pri
spodnjem koncu temperaturnega območja.

ZDRAVJE IN VARNOST
Pred uporabo izdelka prosimo preberite
ustrezen varnosti list, ki je na voljo na zahtevo.

TEHNIČNI PODATKI
Sestava
Gostota (del A,
B)
Toplotna
odpornost

Epoksi Smola &
utrjevalec
1.15g/ml, 1.14g/ml
-30°C do 150°C (Maks.
70°C za nosilne spoje)

Odprti čas:

40 sekund

Barva

Prosojna

Čas strjevanja
Končna moč
(EN 1465, RTC)
Rok uporabe
(@20°C)

30 minut do trdnosti.
Končna moč po 24 urah
do 21 N/mm2 (odvisno
od podlage)
2 leti, zaprt, od datuma
proizvodnje

"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
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Henkel Slovenija, d.o.o.
Industrijska 23, 2506 Maribor
Tel.: 02/222 22 96
lepilamb@henkel.com

