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HYDRO FIX - Montážní lepidlo
Hydro FIX je lepidlo pro obecné použití, které neobsahuje rozpouštědla, a je vhodné pro lepení běžných
absorpčních stavebních materiálů při dokončovacích a renovačních pracích v bytech, v kancelářích a v průmyslových
budovách. Lepidlo je vhodné pro aplikace v interiéru i exteriéru. Hydro FIX vytváří po vytvrzení pružný, pevný a
transparentní spoj. Lepidlo se vyznačuje vynikající přilnavostí k typickým stavebním a dokončovacím materiálům,
jako jsou polystyrén, keramické dlaždice, dřevo, kovové a plastové komponenty, panely a PU pěna, minerální vlna.
VÝHODY
-

transparentní spoj
šetrné k životnímu prostředí
nehořlavé složení
vynikající přilnavost ke všem typům stavebních ploch
tepelně odolné
vytváří pevný a trvanlivý lepený spoj
snadno se aplikuje
odolné vůči vlhkosti

Typické aplikace
-

obkladové desky, sádrokartony a polyuretanové římsy
tepelná a akustická izolace (včetně polystyrénu)
sokly a prahy
dekorativní a zakončovací prvky z PVC a polystyrénu a různé dřevěné prvky
lišty, panely, plastové a dřevěné obložení

TECHNICKÁ DATA

Před vytvrzením:

Složení:
Barva a konzistence:
Hustota:
Aplikační teplota:
Pracovní čas:
Celkové vytvrzení:
Spotřeba:
Hořlavost:

akrylová disperze
Bílá pasta – před vytvzením / Transparentní po vytvrzení
přibližně 1,0 g/cm3
+10oC až +30oC
20-30 min. (dle podmínek)
až 72 hodin
200-300 g/m2
nehořlavé

Obsah sušiny:
Tepelná odolnost spoje:
Pevnost lepeného spoje:

52 %
od -20oC do +60oC
35 kg/cm2

Po vytvrzení:

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchu – Plochy musí být rovné, suché, hladké, zbavené prachu, volných částic, mastnoty, oleje, laku,

vosku, zbytků sádry a jiných materiálů, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu lepeného spoje.
Aplikace – Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře
spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuši vložit do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na
podklad, který bude lepen. Oba povrchy spojit a pevně a rovnoměrně přitlačit. Nenanášet více lepidla, než lze
zpracovat během 20 – 30 minut. Jedna z lepených ploch musí být absorpční.

Doporučujeme provádět před vlastním lepením předběžnou zkoušku.
Čištění – Před vytvrzením čistit vodou. Po vytvrzení pouze mechanicky.
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Poznámky – Před vytvrzením zabránit kontaktu s vodou. HydroFIX není vhodný pro lepení PE, PP, Teflonu a
bitumenu. Všechny parametry jsou uváděny pro teplotu 20 oC a relativní vlhkost 50 %. Za jiných podmínek je třeba
počítat s kratší nebo delší dobou pro lepení a dobou vytvrzení lepidla.
LOGISTICKÉ INFORMACE
standardní počet
na EUR paletě
310 ml
transparentní
tuba
12
Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při
teplotách od +5 °C do +300C na suchém místě. Chránit před mrazem.
kód produktu

Obsah

balení

počet v krabici

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.
Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože
podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla
sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i
pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl
vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se
tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia
se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka
k porušení jakéhokoliv patentu.
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