LEPIDLA

LEPEX®
LEPEX® je kontaktní jednosložkové lepidlo na bázi
kyanoakrylátové disperze, které během několika sekund
reaguje na tlak a vzdušnou vlhkost.

POUŽITÍ
LEPEX® je superrychlé, hospodárné a čisté lepidlo, které se hodí k rychlému spojování téměř všech druhů materiálů.
Rychle a trvale spojuje gumu s gumou, umělé hmoty s gumou, kovy s kovy, porcelán, keramiku, sklo atd. Použitím
LEPEX® ATIVÁTORU lze spojit i obtížně lepitelné materiály jako je silikon, PTFE apod.

VÝHODY
lepí okamžitě během několika sekund

umožňuje spojení široké škály materiálů

šetří čas i náklady

NÁVOD K POUŽITÍ
1. LEPEX® nanášejte na suchou a čistou plochu pouze na jednu stranu a v co nejtenčí vrstvě.
2. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu lepeného materiálu a okolní
teploty je spoj hotov do cca 1 min.
3. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li k odmaštění a přípravě povrchu výrobek TECHNOSOL®.
4. EPEX® AKTIVÁTOR nanášejte na obě lepené plochy.

TECHNICKÁ DATA
Hustota (20 °C)

698 kg/m3

Tepelná odolnost

trvale 90 °C, krátkodobě 140 °C

Bod vzplanutí

67 °C
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LEPEX®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g lahvička

500 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

S AKTIVÁTOR

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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