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Sekundové lepidlo s dávkovacou špičkou  
pre dokonale presnú aplikáciu.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Super Glue Pen RSGP 1 ks 12 g 1 35135

Vlastnosti: Výhody:
• Lepí gumu, drevo, bežné plasty, kovy, 

sklo, lepenku, kožu
• Dávkovacia špička s ihlou
• Dokonalý design

• Univerzálne použitie
• Presnosť a úspornosť pri aplikácii, 

obsah nikdy nevysychá
• Je vždy po ruke (vo vrecku), nehrozí 

únik

Aplikácia:

SUPER GLUE PEN je kyano-akrylátové sekundové lepidlo s dávkovacou špičkou pre dokonale pres-
nú aplikáciu. V niekoľkých sekundách zlepí gumu, drevo, plast, kov, sklo, lepenku a kožu.

Super Glue Pen
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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 vhod-
nosť 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 ne-
správneho 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: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov musí byť podklad čistý, suchý a odmastený.

2. Stlačením plastové fľaštičky vytlačiť lepidlo.

3. SUPER GLUE naniesť v malom množstve len na jednu stranu.

4. Lepené diely okamžite stlačiť a vyrovnať.

5. Pevným stlačením zaistiť, aby sa SUPER GLUE rozprestrelo a vytvoril sa tenký film.

6. Lepenými dielmi už nehýbať.

7. Nadbytočné SUPER GLUE okamžite odstrániť pomocou AUTOCLEAN alebo SENSITIVE 
SURFACE CLEANER.

8. Dávkovaciu špičku pred nasadením uzatváracieho viečka dobre očistiť. 

9. SUPER GLUE PEN s lepidlom vždy uzavrieť viečkom, aby nedošlo k zaschnutiu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Zloženie Ethyl kyano-akrylát 
Merná hmotnosť 1,05
Viskozita 50 cPs-1
Teplotná odolnosť -60 °C až 90 °C 
Pevnosť v ťahu 25 MPa
Pevnosť v šmyku 13 až 18 MPa (podľa lepeného materiálu)
Hrúbka vrstvy 0,1 mm
Čas zatuhnutia < 10 s
Plné vytvrdenie 24 hod
Skladovateľnosť 12  mesiacov pri teplote 20 °C


