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TECHNICKÝ LIST

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Provozovna: Suchdol 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory; tel./fax: +420 327 596 128, 428; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com

POPIS

PU FIX PROFESSIONAL 3 je jednosložková polyuretanová těsnící hmota / lepidlo, vytvrzované 
vzdušnou vlhkostí, která vede k vytvoření trvanlivého elastomeru s vysokými mechanickými 
vlastnostmi.

PU FIX PROFESSIONAL 3
• snadné vytlačování
• vynikající odolnost proti vzniku prohlubní
• možnost použití krátkých částí a dobrá zpracovatelnost
• rychlé vytvrzování
•  dobrá přilnavost na čerstvě vyčištěných plochách, bez mastnot a prachu, jaké se běžně vyskytují 

při výměně automobilových skel

POUŽITÍ

PU FIX PROFESSIONAL 3  je speciálně navržený pro výměnu pevných skel motorových vozidel.

APLIKACE

Příprava skla (nové sklo):
Zajistěte, aby povrch skla byl suchý, nezaprášený a dokonale odmaštěný – doporučeno použít produkty  
RETECH MS CLEAN nebo RETECH AUTOCLEAN.

Povrch v místě určeném k aplikaci lepidla ošetřete černým primerem X-PRIMER.

Příprava karoserie:
PU FIX PROFESSIONAL 3 je možno nanášet přímo na čerstvě oříznutý černý polyuretan.

Nanesení těsnící hmoty:
Vytlačte trojúhelníkovou housenku těsnící hmoty okolo hrany okna. Okno je nutno namontovat do 15 minut 
a vozidlo se nesmí používat 3 hodiny (dva airbagy) za předpokladu okolní teploty 23 °C a relativní vlhkosti mi-
nimálně 50 %. Při nižších teplotách nebo vlhkostech je nutno čas prodloužit.

SKLADOVÁNÍ

9 měsíců v neotevřených originálních fóliových obalech při +5 °C do +25 °C.
12 měsíců v originálních uzavřených kartuších při +5 °C do +25 °C.

SPECIÁLNÍ INFORMACE

Postupujte prosím podle našeho materiálového bezpečnostního datového listu.

TECHNICKÁ DATA

Polymerová báze: polyuretan
Barva: černá
Hustota: přibližně 1.3 g/ml
Konzistence: pasta, nesmršťující se, krátký odřezávací řetězec.
Nelepící povrch:*) asi za 40 min
Rychlost vytvrzování:*) > 3 mm po 24 hodinách

* při 23 °C / 50 % relativní vlhkosti

Obsah pevného podílu: > 94 %
Tvrdost Shore A: přibližně 50 až 55
Pevnost v tahu: > 4.5 MPa
Prodloužení do přetržení: > 500 %
Pevnost ve střihu: přibližně 2 MPa

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich test ů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy 
a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny 
v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
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