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CLASSIC FIX - Montážní lepidlo
šrouby v tubě
Classic FIX je víceúčelové lepidlo na bázi kaučuku, vhodné pro lepení běžně používaných stavebních materiálů při
dokončovacích a renovačních pracích. Výjimečnost tohoto lepidla je v tom, že vytváří transparentní spoj. Užití lepidla
je tak bezpečnější na pohledových a jinak citlivých místech na znečištění. Pružný, trvanlivý a pevný spoj je pak
samozřejmostí. Classic FIX se vyznačuje vynikající přilnavosti k běžným stavebním materiálům, např.:
o betonu
o dřevu
o cihlám
o omítce
VÝHODY
-

transparentní spoj
vytváří silný, odolný a trvalý lepený spoj
pružný spoj
vynikající přilnavost ke stavebním plochám
pro použití v interiéru i exteriéru
odolné vůči vlhkosti
snadná aplikace
vynikající přilnavost k většině substrátů – porézním a neporézním, jako jsou kovové plechy
a různé plasty

TECHNICKÁ DATA

Před vytvrzením:

Složení:
Barva a konzistence:
Hustota:
Aplikační teplota:
Pracovní čas:

pryskyřice syntetický kaučuk – uhlovodík, rozpouštědla
transparentní pasta
0,89 +/- 0,05 g/cm3
+10oC až +30oC
10-15 min. (závisí na okolních podmínkách a na vlastnostech
substrátu)
Celkové vytvrzení:
3-5 dnů
Spotřeba:
150-300 g/m2
Hořlavost:
před vytvrzením hořlavý
Obsah sušiny:
61% ± 3%
Tepelná odolnost spoje po vytvrzení:
od -20oC do +60oC
Pevnost spoje:
65 kg/cm2
ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava povrchu – Všechny povrchové plochy musí být vyrovnány, důkladně vyčištěny, zbaveny prachu a všech

dalších nečistot, jako jsou rez a mastnota. Před aplikací musí být odstraněny nesoudržné podklady z důvodu
dosažení požadované přilnavosti. Plochy odmastit pomocí etanolu nebo acetonu (sklo, email, kovy) nebo v případě
plastů pomocí vhodného čisticího prostředku.
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 opět je oddělit. Po 3-5 minutách oba povrchy opět spojit a pevně
je stlačit po celé lepené ploše.
Během 2-3 min. je možno provádět drobné korekce polohy bez rozpojení. Optimální podmínky pro lepení jsou při
15-20 oC a relativní vlhkosti 60 %.

Doporučujeme provádět před vlastním lepením předběžnou zkoušku.
Čištění – Před vytvrzením čistit petrolejem, etherem nebo acetonem. Po vytvrzení pouze mechanicky.
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Poznámky – Před vytvrzením zabránit kontaktu s vodou. Neaplikovat na povrch, který je citlivý na rozpouštědla.
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
kód produktu

obsah

balení

počet v krabici

590 7516 90616 9

310ml

tuba

12

standardní počet
na EUR paletě
1440

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při
teplotách od +5 °C do +250C. Chraňte před mrazem! Produkt je třeba skladovat v souladu s požadavky na
skladování hořlavých látek.
Informace k transportu
Silniční přeprava:

ADR:

Námořní přeprava:

IMDG:

Letecká přeprava:

ICAO / IATA-DGR:

UN číslo:

3 hořlavé kapaliny.
Obalová skupina: II
· Etiketa nebezpečnosti: 3
Etiketa 3
· Obalová skupina: II
· EMS číslo: F-E,S-D
· Látka znečišťující moře: Ano
Symbol (ryba a strom)
Etiketa 3
· Obalová skupina: II
· Řádné označení pro lodní přepravu: LEPIDLO
1133

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE
Viz bezpečností list.

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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