
www.retech.com

L
e

p
ia

c
e

 a
 o

p
ra

v
n

é
 p

ro
d

u
k

ty

MMA Adhesive
2K metylakrylátové lepidlá pre lepenie kovov,  

plastov a kompozitných materiálov.

Objednávacie kódy:

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

MMA Adhesive Black 6 Min RMMAB650 Dvojitá kartuša 50 ml 1 35168
NOZ-007 NOZ007 Vrecko 1 ks 1 35207
2K Disperse Gun R2KDG Kartónový box 1 ks 1 35096
MMA Adhesive Amber 6 Min / 400 ml RMMAA6 Dvojitá kartuša 400 ml 1 35144
NOZ-008 NOZ008 Vrecko 1 ks 1 35208
2K Caulking Piston Gun R2KCPG Kartónový box 1 ks 1 35097

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikajúca priľnavosť 
• Jednoduchý pomer miešania 1:1 priamo 

z kartuše
• Rôzne farby a časy zasychania
• Obsah balenia 50 ml a 400 ml
• Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku
• Vynikajúca chemická odolnosť

• Nepotrebuje primer
• Ľahká príprava a aplikácia
• Vysoká variabilita použitia
• Zamedzenie plytvania materiálom
• Použitie na namáhané súčasti
• Možnosť použitia v chemickom priemysle, 

dlhodobo odoláva nafte, benzínu len 
krátkodobo

Aplikácia:

MMA ADHESIVE je rada 2K vysoko pevnostných metylakrylátových lepidiel pre lepenie kovov (vrátane oceli a hliníku), 
plastov (napr. ABS, akryl, vinyl, PVC, polykarbonát) a kompozitných materiálov (napr. epoxy-laminát, polyester, vinyles-
ter). Vysoká pevnosť v ťahu a tlaku doplnená o vynikajúcu chemickú odolnosť predurčuje MMA ADHESIVE pre použitie 
v náročných podmienkach ťažkého i chemického priemyslu na rôzne druhy lepenia a opráv materiálov.
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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:

Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený.

1. Lepené povrchy je potrebné zdrsniť brúsnym papierom o hrubosti P80 - P180.

2. Vyčistiť a odmastiť povrch pomocou vhodného RETECH čističa.

3. Vložiť MMA ADHESIVE do 400 ml (50 ml) 2K-pistole.

4. Vytlačiť komponenty A + B, až obe vystúpia.

5. Nasadiť zmiešavaciu trysku na dvojitú kartuš. 

6. Vytlačiť prvých 20 mm MMA ADHESIVE bokom. 

7. Naniesť MMA ADHESIVE na jeden z lepených povrchov a spojiť ho s protikusom. 

8. Manipulačná pevnosť je dosiahnutá po 6 až 12 minútach viď tabuľka.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Pevnosť v ťahu 32 MPa
Modul pružnosti 940 až 2 250 MPa
Pevnosť v šmyku 20 až 25 MPa
Tvrdosť (Shore D) 63
Teplotná odolnosť -40 °C až +100 °C
Maximálne predĺženie do pretrhnutia 36 %

Tabuľka časov:

Typ produktu Pracovný čas Čas vytvrdnutia
MMA Adhesive 6 Min 5 - 7 min 10 - 12 min


