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TechnickÝ list
LOCTITE SUPER ATTAK ULTRA PLASTIC

POPIS VÝROBKU
Loctite Ultra Plastic je dvousložkové lepidlo k lepení různých plastových materiálů v domácnosti. Sada se skládá z tuby silně
lepicího kyanoakrylátového lepidla a fixu obsahujícího aktivátor povrchu. Většina materiálů je slepena během několika sekund.
Loctite Ultra Plastic je ideální k lepení problematicky lepitelných plastů, jako je polyethylén a polypropylén.
Super Glue (Tuba)
Základní složka:
Ethyl-2-kyanoakrylát
Vzhled:
Bezbarvá kapalina
Viskozita:
80-100 mPas
Spec. hustota, 25°C: 		1,1g/cm3
Bezpečnost:
Viz bezpečnostní list 924089
Min. trvanlivost při 20°C: 2 roky (neotevřený výrobek)
Teplota vznícení:
85°C

Aktivátor (fix)
Rychleschnoucí formule
Bezbarvý
Mírný zápach
Min. trvanlivost při 20 °C: 2 roky (neotevřený výrobek)

TYPICKÉ POUŽITÍ / VLASTNOSTI SPOJE
Loctite Ultra Plastic je ideální pro lepení veškerých materiálů v domácnosti. Například plastických hmot jako jsou vinyl,
plexisklo, nylon, polystyren, polykarbonát, ABS, polyethylén, polypropylén atd., kovů jako ocel a hliník, porcelánu, kůže, všech
druhů dřeva, korku, kaučuku, papíru, kartónu, betonu, kamenů, šperků, textilií atd., atd.
Vytvrzení spoje obvykle trvá 30 sekund; může se však lišit v závislosti na materiálu, teplotě a relativní vlhkosti. S lepeným
předmětem může být ihned manipulováno, doporučuje se však jej ponechat v klidu cca 8 hodin, než bude dosaženo plné
pevnosti spoje. Pevnost spoje se obecně pohybuje mezi 2 N/mm2 až více než 20 N/mm2 (podle typu lepených materiálů).

NÁVOD K POUŽITÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lepené plochy musí být čisté, suché a dobře k sobě přiléhat. Snažte se nedotýkat se lepených povrchů, protože otisk prstu
může snížit sílu spoje.
Vyvarujte se potřísnění oděvů a okolního pracoviště.
Nejdříve na oba povrchy naneste jednu nebo dvě vrstvy aktivátoru (fix). Zajistěte úplné pokrytí lepených povrchů.
Po použití fix s aktivátorem ihned uzavřete.
Ponechte aktivátor 1 až 2 minuty schnout a reagovat s povrchem.
Na jednu stranu spoje naneste lepidlo Super Attak (tuba). Použijte přibližně jednu kapku lepidla na centimetr čtvereční.
Kapku neroztírejte.
Lepené plochy k sobe ihned přitisknete a držte cca 30 sekund, dokud se nevytvoří pevný spoj. Během několika minut
můžete s lepeným předmětem jemně manipulovat. Plná pevnost spoje je dosažena po 8 hodinách schnutí.

Užitečné tipy
•
•
•
•
•

Rozpouštědla obsažená v aktivátoru mohou poškodit některé povrchy, proto jej vždy otestujte na skrytém místě.
Lepidlo Super Attak nikdy nenanášejte dříve než po 60 sekundách (po zaschnutí aktivátoru); V opačném případě by
mohlo lepidlo na povrchu zaschnout před spojením obou povrchů.
Nezapomeňte aktivátor nanést na oba lepené povrchy.
Lepené plochy k sobě přitisknete ihned po nanesení lepidla Super Attak; tento druh lepidla schne ihned.
V případě běžných oprav snadno lepitelných materiálů často stačí použití samotného lepidla Super Attak.

OMEZENÍ
•
•
•
•
•
•
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Použití pouze v interiéru.
NEPOUŽÍVEJTE K LEPENÍ ZAPRÁŠENÝCH, ŠPINAVÝCH NEBO MOKRÝCH POVRCHŮ.
S lepidlem Loctite Super Attak Ultra Plastic dosáhnete uspokojivých výsledků lepení pouze na hladkých površích, které
k sobě dobře a bez mezer přiléhají.
Lepidlo není vhodné k lepení skla, glazurovaných povrchů nebo pěn.
Myslíte-li si, že by aktivátor mohl poškodit lepený povrch, otestujte jej na skrytém místě.
Lepidlem nikdy nelepte nádoby na horké kapaliny.
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Poznámka
Vlastnosti popisované v tomto informačním letáku jsou všeobecné a nelze z nich odvozovat přesné technické specifikace.
Uvedené údaje slouží pouze pro informaci a jsou považovány za spolehlivé. Výrobce nemůže převzít zodpovědnost za výsledky
práce jiných subjektů, nad jejichž pracovní postupy nemá žádnou kontrolu. Posouzení vhodnosti zde uvedených postupů ke
konkrétním účelům je plně v kompetenci uživatele, stejně jako dodržování vhodných bezpečnostních zásad, které zajistí ochranu
majetku a osob před riziky vyplývajících z manipulace s výrobkem a z jeho použití. Zmínky o různých postupech a materiálech
nelze interpretovat jako popření platnosti patentu, které k těmto postupům a materiálům vlastní jiné subjekty, ani jako svolení k
použití takových patentu, jejichž vlastníkem je společnost Loctite Corporation. Všem potenciálním zákazníkům doporučujeme
jednotlivé výrobky a postupy před použitím ve větším rozsahu nejprve vyzkoušet. Údaje v tomto materiálu přitom mohou sloužit
jako orientační pokyny. Tento výrobek může být předmětem jednoho nebo více patentů či patentových přihlášek platných v USA
nebo v jiných státech.
Více informací o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

DISTRIBUTOR
Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
fax: 220 101 194
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