Pattex Fix Extreme Power
Montážne lepidlo pre interiér

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Extrémne silné a rýchle montážne lepidlo na báze akrylátovej disperzie pre interiér.

VLASTNOSTI
¥ INSTANT TACK© - vysoká počiatočná pevnosť 350 kg/m2 *
¥ Bez rozpúšťadiel
¥ Vo väčšine prípadov nevyžaduje dodatočnú mechanickú ﬁxáciu
¥ Pretierateľné
¥ Veľmi vysoká priľnavosť, najmä pri lepení dreva na drevo
¥ Vypĺňa škáry až do 10 mm
¥ Teplota spracovania už od +10 °C
¥ Nízky zápach pri aplikácii
* Merané v laboratóriách Henkel: 35 g /cm2

OBLASTI POUŽITIA
Pattex FIX Extreme Power je jednozložkové montážne lepidlo pre
interiér, vhodné najmä na lepenie na omietky, na betón, pórobetón,
cementotrieskové dosky, sadrokartónové dosky, drevené materiály
(napr. drevotrieskové dosky), polyuretánové peny, polystyrénové
dosky. Nepoužívajte v kontakte s vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU
Lepený povrch musí byť čistý, suchý, pevný, zbavený prachu
a mastnoty. Aspoň jeden lepený povrch musí byť nasiakavý! V prípade veľmi nasiakavých podkladov, ako je sadra, drevotrieskové
dosky a pod., tento podklad mierne navlhčite, aby ste zabránili
príliš rýchlemu vysychaniu lepidla. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne zotrite prach.

SPRACOVANIE
Odrežte vrch kartuše nad závitom (1). Naskrutkujte plastovú špičku
a pozdĺžne odrežte jej koniec (2). Vložte kartušu do pištole (3).
Vďaka receptúre s vysokou počiatočnou priľnavosťou kladie lepidlo
pri vytláčaní väčší odpor. Odporúčame plastovú špičku zrezať na
priemer aspoň 8 mm alebo do tvaru V.
Lepidlo naneste na jeden z povrchov: (1) vo forme bodov na vyhladenie nerovnomerných povrchov; (2) vo forme vlnovky pre vyššiu
počiatočnú pevnosť na širšie povrchy, alebo (3) ako rovné pásy
na menšie povrchy.

NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvé lepidlo
je možné odstrániť vlhkou handrou, vytvrdnuté lepidlo možno
odstrániť iba mechanicky. Po použití lepidla naskrutkujte červený
uzáver na špičku. Otvorené balenia čo najskôr spotrebujte. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou
na ukladanie odpadu.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom,
ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich

vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára.
Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE
18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom a nepoškodenom (neotvorenom) balení, suchom prostredí, pri teplote
od +10 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom.

BALENIE
kartuša 385 g

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza
Hustota
Tepelná odolnosť
Otvorená doba
Teplota spracovania
Počiatočná priľnavosť
Konečná pevnosť (EN 205)
Možnosť zaťaženia po
Orientačná spotreba

akrylátová disperzia
cca 1,30 g/cm3
od -20 °C do +70 °C
cca 25 minút
od +10 °C do +40 °C
cca 35 g/cm2 (350 kg/m2)
4 – 5 N / mm2 (0,4 kg/mm2)
48 hodín
cca 11 m (pri hrúbke 6 mm
alebo 400 g/m²)
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UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané
výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené
informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
www.pattex.sk

