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www.retech.com

Objednávacie kódy:

Rýchle 2K epoxidové lepidlo kovového vzhľadu.

Aplikácia:

2K EPOXY METAL STICK sa používa vo všetkých odvetviach priemyslu na rýchle vykonanie opráv dielov a zostáv. Po 
aplikácii zanecháva na mieste opravy kovový vzhľad. Po úplnom vytvrdení sa dá ďalej mechanicky opracovávať (brúsenie, 
vŕtanie apod.) a podľa potreby aj farbiť a lakovať všetkými bežnými druhmi farieb. Lepí a vyplňuje širokú škálu materiálov, 
po vytvrdení sa nescvrkáva.

Vlastnosti: Výhody:
• Lepí a vyplňuje: hliník, meď, mosadz, 

železo, galvanizované kovy, betón, 
drevo, sklo, keramiku, tvrdé plasty 
a rôzne ďalšie materiály 

• Univerzálne využitie pre rôzne druhy 
opráv dielov a zostáv

• Rýchly nástup lepiacej sily (10 až 12 min) 
a rýchle vytvrdenie (2 až 3 hod)

• Skrátenie času opravy a doby pre plné 
zaťaženie dielu / zostavy

• Konzistencia umožňujúca zatekanie 
produktu (po dobu spracovateľnosti)

• Dôsledné vyplňovanie špár aj v menej 
prístupných miestach „do hĺbky“ 

• Po úplnom vytvrdení sa dá ďalej 
opracovávať a farbiť

• Dosiahnutie výsledku opravy podľa 
individuálneho želania zákazníka

 

Názov výrobku  Označenie  Balenie  Objem / rozmer  Sklad. kód
 

2K Epoxy Metal Stick EMS Dvojitá kartuša 25 ml (32,5 g) 1 35191

2K EPOXY METAL STICK
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Návod na použitie:

1. Lepené plochy očistiť, odmastiť vhodným RETECH odmasťovačom a nechať dobre odvetrať.
2. Nasadiť aplikačnú špičku.
3. Lepidlo aplikovať na jednu z lepených plôch alebo do opravovanej trhliny.
4. Plochy okamžite spojiť a pritlačiť k sebe.
5. Spoj zaťažiť / materiál ďalej opracovávať až po úplnom vytvrdení.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť 
použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. 
V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, 
alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA; tel./fax: +421 (0)34 651 0404; e-mail: retech@retech.sk; www.retech.com

Skladovanie:

Na suchom mieste, pri teplote: T= +10 °C až +25 °C.

Farba (po zmiešaní zložiek) Svetlo šedá (kovový vzhľad)
Viskozita po zmiešaní (pri T= 25 °C) 20.000 až 25.000 mPa/s
Pomer miešania 1:1
Špecifická hmotnosť 1,3 g/ml
Obsah pevných častíc 100 %
Čas spracovania (pri T= 20 °C) 4 až 6 min
Nástup lepiacej sily (pri T= 20 °C) 10 až 12 min
Konečné vytvrdnutie (pri T= 20 °C) 2 až 3 hod
Doporučená aplikačná teplota +10 °C až +35 °C (neaplikovať pri teplote pod +5 °C)
Minimálna hrúbka špáry 0,1 až 0,2 mm
Teplotná odolnosť -40 °C až +120 °C
Pevnosť v ťahu 14 N/mm2

Pevnosť v šmyku 18 N/mm2

Doba spotreby 12 mesiacov

Technické údaje:


