
VLASTNOSTI

  ´ Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
  ´ Na báze polyméru Flextec
  ´ Vysoká konečná sila a počiatočná priľnavosť
  ´ Odoláva nárazom a vibráciám
  ´ Gélová konzistencia bez zmrštenia
  ´ Vypĺňa škáry
  ´ Jednoduché a bezpečné použitie
  ´ 1-zložkové, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou
  ´ Na použitie v interiéri aj v exteriéri
  ´ Odolný voči vode a starnutiu
  ´ Nie je vhodný na lepenie PE, PP a Teflónu®

OBLASTI POUŽITIA

Vhodný pre  DIY, opravy a  modelovacie práce v  byte  
alebo dome. Lepí nasiakavé aj nenasiakavé materiály, ako sú 
napr.: kovy (hliník, nehrdzavejúca oceľ, mosadz, oceľ, meď, 
zinok atď.), sklo, betón, keramika, dlažba, kameň, drevo, korok, 
papier, kartón, textil, koža, guma, lakované povrchy, plasty 
ako tvrdené PVC, tuhý polystyrén, polykarbonát, polymethyl-
methacrylat (PMMA, Plexisklo), plasty vystužené sklenými 
vláknami ako sú polyester alebo polyamid, penový polystyrén. 
Nie je vhodný na polyetylén (PE), polypropylén (PP), polytetra-
fluoro-etylén (PTFE) (Teflón®) a jemné textílie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Podklady musia byť pevné, suché a odmastené. Očistite lami-
nátové alebo kovové podklady na lepenie od nečistôt pomocou 
rozpúšťadla (umývací benzén alebo alkohol). Obrúsením plochy 
sa zvýši pevnosť spoja s kovmi. Predpokladom vytvrdnutia 
lepidla je absorpcia malého množstva vlhkosti (zo vzduchu 
alebo z niektorého z lepených materiálov). V prípade lepenia 
dvoch nenasiakavých materiálov môže byť konečné vytvrdnutie 
pomalšie. Povrchovo upravené materiály skontrolujte z hľadis-
ka adhézie, pokiaľ je možné nátery odstráňte.

SPRACOVANIE  

V závislosti od charakteru opravy je možné vybrať si medzi 
3 možnosťami aplikácie:
Transparentné lepenie: Aplikujte Pattex Repair eXtreme 
v tenkej vrstve aby ste dosiahli transparentnosť. Udržte pred-
mety pritlačené k sebe približne hodinu.

Lepenie s vypĺňaním škár, nerovností: Aplikujte Pattex Re-
pair eXtreme v tenkej vrstve do škáry v hrúbke max. 5 mm. 
Lepené diely spojte a zafixujte po dobu 1 až 3 hodín. S lepeným 
spojom počas tejto doby nepohybujte. Po 24 hodinách sa 
dosiahne cca 70% konečnej pevnosti.
Lepenie s vysokou počiatočnou priľnavosťou: Aplikujte 
Pattex Repair eXtreme v rovnako tenkej vrstve na oba lepené 
materiály a nechajte odvetrať po dobu 3 minút. Princíp kon-
taktného lepenia. Lepené diely spojte a pevne stlačte. Uistite 
sa, že sa lepidlo nedostalo na pokožku pred spojením lepených 
dielov. Fixácia nie je vo väčšine prípadov nutná. Pri  lepení 
ako pri kontaktnom lepidle môže byť finálna sila nižšia ako 
sa uvádza.

NEPREHLIADNITE  

Aj napriek vode odolnosti lepidla, neodporúča sa použitie 
na materiály trvalo ponorené vo vode. Po použití lepidla, ihneď 
uzavrite očistený aplikátor, aby lepidlo nevytvrdlo.
Prebytočné lepidlo ihneď po nanesení očistite pomocou roz-
púšťadla, benzénu alebo alkoholu. Po vytvrdnutí nie je možné 
lepidlo odstrániť rozpúšťadlom, len mechanicky. Pred použitím 
si prečítajte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je dostupná 
na vyžiadanie. 

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ! Pattex Repair Extreme
Univerzálne flexibilné lepidlo

TECHNICKÝ LIST 03
/2

02
0



UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na 
množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochyb-
ností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. 
Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava 
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk

Prvá pomoc: Pri kontakte s očami vyplachujte pod tečúcou 
vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vyplachujte 
ústnu dutinu, vypite 1 – 2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE  

8 g

SKLADOVANIE  

18 mesiacov od  dátumu výroby pri  skladovaní v  suchom 
a chladnom mieste pri teplotách od +5°C až do +50°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Zloženie: Flextec polymér
Hustota: cca. 1,1 g/cm³ pri +25°C
Teplu vzdornosť: od -50°C až do 120°C
Otvorená doba: 3 – 5 min, v závislosti  
 od teploty a vlhkosti
Teplota spracovania: od +5°C až do +40°C
Schopnosť premostenia: až do 5 mm
Pevnosť v ťahu 3 –11 N/mm² v závislosti 
(podľa DIN EN 205): od materiálu
Skladovanie: 18 mesiacov
Doba vytvrdnutia: 2 mm/24 hodín, v závislosti  
 od teploty a vlhkosti


