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Super Glue Pen
Sekundové lepidlo s dávkovací špičkou  

pro zcela přesnou aplikaci.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Super Glue Pen RSGP 1 ks 12 g 1 35135

Vlastnosti: Výhody:
• Lepí pryž, dřevo, běžné plasty, kovy, 

sklo, lepenku, kůži
• Dávkovací špička s jehlou
• Dokonalý design

• Univerzální použití
• Přesnost a úspornost při aplikaci, obsah 

nikdy nezasychá
• Je vždy po ruce (v kapse), nehrozí únik

Aplikace:

SUPER GLUE PEN je kyano-akrylátové sekundové lepidlo s dávkovací špičkou pro zcela přesnou 
aplikaci. V několika sekundách slepí pryž, dřevo, plast, kov, sklo, lepenku a kůži. 
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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:

1. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být podklad čistý, suchý a odmaštěný.

2. Stisknutím plastové lahvičky vytlačit lepidlo.

3. SUPER GLUE nanést v malém množství pouze na jednu stranu.

4. Lepené díly okamžitě stlačit a vyrovnat.

5. Pevným stiskem zajistit, aby se SUPER GLUE rozprostřelo a vytvořil se tenký film.

6. Lepenými díly již nehýbat.

7. Přebytečné SUPER GLUE okamžitě odstranit pomocí AUTOCLEAN nebo SENSITIVE SURFACE 
CLEANER.

8. Dávkovací špičku před nasazením uzavíracího víčka dobře očistit.

9. SUPER GLUE PEN s lepidlem vždy uzavřít víčkem, aby nedošlo k zaschnutí.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Složení Ethyl kyano-akrylát 
Měrná hmotnost 1,05
Viskozita 50 cPs-1
Teplotní odolnost -60 °C až 90 °C 
Pevnost v tahu 25 MPa
Pevnost ve smyku 13 až 18 MPa (podle lepeného materiálu)
Tloušťka vrstvy 0,1 mm
Čas zatuhnutí < 10 s
Plné vytvrzení 24 hod
Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 20 °C


