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www.retech.com

2K EPOXY METAL STICK

Objednací kódy:

Rychlé 2K epoxidové lepidlo kovového vzhledu.

Aplikace:

2K EPOXY METAL STICK se používá ve všech odvětvích průmyslu pro rychlé provedení oprav dílů a sestav. Po aplikaci 
zanechává na místě opravy kovový vzhled. Po úplném vytvrzení jej lze dále mechanicky opracovávat (broušení, vrtání 
apod.) a podle potřeby i barvit a lakovat všemi běžnými druhy barev. Lepí a vyplňuje širokou škálu materiálů, po vytvrzení 
se nesmršťuje. 

Vlastnosti: Výhody:
• Lepí a vyplňuje: hliník, měď, mosaz, 

železo, galvanizované kovy, beton, dřevo, 
sklo, keramiku, tvrdé plasty a různé další 
materiály 

• Univerzální využití pro různé druhy oprav 
dílů a sestav

• Rychlý nástup lepicí síly (10 až 12 min) 
a rychlé vytvrzení (2 až 3 hod)

• Zkrácení času opravy a doby pro plné 
zatížení dílu / sestavy

• Konzistence umožňující zatékání produktu 
(po dobu zpracovatelnosti)

• Důsledné vyplňování spár i v méně 
přístupných místech „do hloubky“ 

• Po úplném vytvrzení jej lze dále opracovávat 
a barvit

• Dosažení výsledku opravy dle individuálního 
přání zákazníka

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

2K Epoxy Metal Stick EMS Dvojitá kartuš 25 ml (32,5 g) 1 35191
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Návod na použití:

1. Lepené plochy očistit, odmastit vhodným RETECH odmašťovačem a nechat dobře odvětrat.
2. Nasadit aplikační špičku.
3. Lepidlo aplikovat na jednu z lepených ploch nebo do opravované trhliny.
4. Plochy okamžitě spojit a přitlačit k sobě.
5. Spoj zatížit / materiál dále opracovávat až po úplném vytvrzení.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com

Skladování:

Na suchém místě, při teplotě: T= +10 °C až +25 °C.

Barva (po smíchání složek) Světle šedá (kovový vzhled)
Viskozita po smíchání (při T= 25 °C) 20.000 až 25.000 mPa/s
Poměr míchání 1:1
Specifická hmotnost 1,3 g/ml
Obsah pevných částic 100 %
Čas zpracování (při T= 20 °C) 4 až 6 min
Nástup lepicí síly (při T= 20 °C) 10 až 12 min
Konečné vytvrzení (při T= 20 °C) 2 až 3 hod
Doporučená aplikační teplota +10 °C až +35 °C (neaplikovat při teplotě pod +5 °C)
Minimální tloušťka spáry 0,1 až 0,2 mm
Teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
Pevnost v tahu 14 N/mm2

Pevnost ve smyku 18 N/mm2

Doba spotřeby 12 měsíců

Technické údaje:


