
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

2K CA Flex
Dvousložkové kyanoakrylátové
lepidlo - flexibilní
2700-25-20

2K CA Flex je flexibilní, dvousložkové, rychle
tvrdnoucí lepidlo k vyplňování spár, které je díky
své vynikající přilnavosti vhodné k použití na
mnohé materiály, jako jsou plasty, guma, kov,
kůže. Používá se ke spojení částí s různými nebo
nedefinovanými lepenými spárami do 6 mm nebo
se používá na aplikace, při nichž musejí přebytky
lepidla zcela vytvrdnout. Gelová konzistence
zabraňuje vytečení a perfektně se hodí na rychlé
nouzové opravy jakéhokoliv druhu. Tepelná
odolnost od: -40 °C do +80 °C. Bezproblémová
aplikace i při -15 °C.
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Použití: Povrchy musejí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Směšovač umístěte na dvojitý stříkací mechanismus.
První centimetr smíšeného materiálu odstraňte. Až poté produkt naneste na jednu ze dvou lepených ploch a v
průběhu max. 1 minuty namontujte. Po nanesení lepidla máte k dispozici asi 5 až 60 sekund ke stanovení polohy (v
závislosti na materiálu).

Doba aplikování (po smíchání): max. 5 minut
Pevnost na dotyk: 20 – 80 sekund
Konečné vytvrzení: 24 hodin
Max. spára: až 6 mm

Tímto upozorněním vám chceme podle nejlepšího vědomí poradit na základě našich testů a zkušeností. Z
důvodu četných množství způsobů použití a podmínek uskladnění a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však v
jednotlivých případech nepřebíráme zodpovědnost. Doporučujeme vždy provádět vlastní zkoušky.

Řiďte se technickým listem uvedeným na www.normfest.com


