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www.retech.com

METALLISED EPOXY NEW

Objednací kódy:

2K epoxidové lepidlo s plnidly z ušlechtilé oceli

Aplikace:

Metallised Epoxy NEW je universální 2K epoxidová hmota s plnidly z ušlechtilé oceli pro provádění náročných druhů 
oprav. Dobře přilne na kovy, keramiku, beton, kámen a některé tvrdé plasty. Vyplňuje dutiny a spáry v materiálech. Je 
tvarově stály a lze jej opracovávat běžnými způsoby (broušení, vrtání a lakování), čím lze dosáhnout vynikajícího výsledku 
oprav. Pro svou mechanickou a chemickou odolnost je vyhledávaným produktem zejména v těžkém průmyslu a strojíren-
ství na různé druhy oprav materiálů, strojů a součástí. 

Produkt je trvale magnetický.

Vlastnosti: Výhody:
• Jednoduchý poměr míchání 1:1 • Snadná příprava a aplikace
• Vynikající přilnavost k běžným povrchům • Aplikace na různé materiály bez primeru
• Pevná a tuhá konzistence • Vyplňuje trhliny do 5 mm, lze jej nanášet 

v horizontální i vertikální poloze
• Vynikající chemická i mechanická 

odolnost
• Realizace náročných oprav součástí 

• Obsahuje 60 % plnidel z ušlechtilé oceli • Zvýšená odolnost vlhkému prostředí
• Lze jej brousit, vrtat a lakovat • Univerzální využití

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

Metallised Epoxy NEW RME Dvojitá kartuš 25 ml (67,5 g) 1 35132
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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:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.
1. Povrchy dobře vybrousit.
2. Vytlačit komponenty A + B rovnoměrně 1:1.
3. Komponenty A + B dobře smíchat.
4. Nanést Metallised Epoxy NEW pomocí špachtle. 
5. Do lepidla je možné vrtat, pilovat jej nebo brousit.

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) Tmavě šedá
Konzistence Tixotropní pasta
Druh použitých plnidel Ušlechtilá ocel
Podíl plnidel v receptuře 60 %
Poměr míchání 1:1
Specifická hmotnost 2,7 g/ml
Čas zpracování (při T= 20 °C) 5 až 6 min
Čas opracování (při T= 20 °C) 1 až 2 hod
Konečné vytvrzení (při T= 20 °C) 24 hod
Doporučená aplikační teplota +10 °C až +35 °C (neaplikovat při teplotě pod +5 °C)
Teplotní odolnost -60 °C až +120 °C (krátkodobě až +150 °C)
Pevnost v tlaku 70 N/mm2

Pevnost v tahu 12,5 N/mm2

Pevnost ve smyku 14,5 N/mm2

Tvrdost (SHORE D) > 80
Doba spotřeby 24 měsíců

Technické údaje:


