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MMA Adhesive
2K metylakrylátová lepidla pro lepení kovů,  

plastů a kompozitních materiálů

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

MMA Adhesive Black 6 Min RMMAB650 Dvojitá kartuš 50 ml 1 35168

NOZ-007 NOZ007 Sáček 1 ks 1 35207

2K Disperse Gun R2KDG Kartonový box 1 ks 1 35096

MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml RMMAA6 Dvojitá kartuš 400 ml 1 35144

NOZ-008 NOZ008 Sáček 1 ks 1 35208

2K Caulking Piston Gun R2KCPG Kartonový box 1 ks 1 35097

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikající přilnavost 
• Jednoduchý poměr míchání 1:1 přímo 

z kartuše
• Různé barvy a časy zasychání
• Obsah balení 50 ml a 400 ml
• Vysoká pevnost v tahu a tlaku
• Vynikající chemická odolnost

• Nepotřebuje primer
• Snadná příprava a aplikace
• Vysoká variabilita použití
• Zamezení plýtvání materiálem
• Použití na namáhané součásti
• Možnost použití v chemickém průmyslu, 

dlouhodobě odolává naftě, benzínu jen 
krátkodobě

Aplikace:

MMA ADHESIVE je řada 2K vysoko pevnostních metylakrylátových lepidel pro lepení kovů (včetně 
oceli a hliníku), plastů (např. ABS, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát) a kompozitních materiálů (např. 
epoxy-laminát, polyester, vinylester). Vysoká pevnost v tahu a tlaku doplněna o vynikající chemickou 
odolnost předurčuje MMA ADHESIVE pro použití v náročných podmínkách těžkého i chemického 
průmyslu na různé druhy lepení a oprav materiálů.
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Zdraví a bezpečnost:

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

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 žád-
ném 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

Návod na použití:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.

1. Lepené povrchy nutno zdrsnit brusivem o hrubosti P80 - P180.

2. Vyčistit a odmastit povrch pomocí vhodného RETECH čističe.

3. Vložit MMA ADHESIVE 400 ml / 50 ml do 2K-pistole.

4. Vymáčknout komponenty A + B, až oba vystoupí.

5. Nasadit míchací trysku na dvojitou kartuši. 

6. Vytlačit prvních 20 mm MMA ADHESIVE bokem. 

7. Nanést MMA ADHESIVE na jeden z lepených povrchů a spojit jej s protikusem. 

8. Manipulační pevnost je dosažena po 6 až 18 minutách viz tabulka.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Pevnost v tahu 24 MPa
Modul pružnosti 940 až 2 250 MPa
Pevnost ve smyku 20 až 25 MPa
Tvrdost (Shore D) 63
Teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
Maximální prodloužení do přetržení 36 %

Tabulka časů:

Typ produktu Pracovní čas Čas vytvrzení
MMA Adhesive 6 Min 5 - 7 min 10 - 18 min


