Technický list č. T23413

LEABOND K120 QUICK
sekundové lepidlo

LEABOND K120 QUICK je vyroben na bázi tixotropního ethylkyanoakrylátu. Slouží k rychlému lepení plastů, pryže,
kovů, skla, dřeva apod. Vhodný i pro materiály s vyšší porezitou povrchu.
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Vzhled
Viskozita (Brookfield vř.1/20 ot)
Doba vytvrzování
Plné vytvrzení
Skladovací teplota

bezbarvá, středně viskózní kapalina, zápach po kyanoakrylátech
100 - 140 mPas
5-20 s (závisí na druhu materiálu)
za 24 hodin
+5 °C až +25 °C

OBLAST POUŽITÍ:
LEABOND K120 QUICK se používá jako rychle vytvrzující tixotropní kyanoakrylátové lepidlo zejména pro spojování
neporézních, ale i porézních materiálů. Je vhodný pro plasty (PVC, ABS, PS, Macrolon® a další), lakované povrchy,
kovy, pryž a dřevo. Je určen zejména pro průmyslové užití a pro všeobecnou údržbu a opravy. Vhodný pro lepení
těsnících materiálů při výrobě plastových oken.
NÁVOD K POUŽITÍ:
LEABOND K120 QUICK se nanáší v malém množství na jednu z lepených ploch a během 10 sekund se plochy silně
stlačí a podrží stlačené po dobu nutnou pro vytvrzení (obvykle okolo 5-10 s – viz. technické údaje). Konečná pevnost
spoje nastává po 24 hodinách (při 20 °C – 25 °C).
UPOZORNĚNÍ:
VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. POKYNY PRO
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mi mo dosah dětí. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě.
Uchvávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE
zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíteli se dobře, volejte lékaře.
Obsahuje: Ethyl-2-kyanoakrylát. Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchvávejte mimo dosah dětí.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 20g, 50g a 500g.
Uskladněn musí být v originálním balení při teplotách od +5 °C do +25 °C.
Chránit před vodou a vlhkostí!
Správně uskladněný výrobek má 18 měsíční záruční dobu od data výroby.
Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme
žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.
Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
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