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CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
LOCTITE® Super Bond All Plastics je dvojdielna 
sada obsahujúca sekundové tekuté lepidlo a akti-
vačné pero. Lepidlo je určené k lepeniu všetkých 
druhov plastov pre domácnosť a iné materiály. Je 
ideálne pre obtiažne lepiteľné plasty, ako je polye-
tylén a polypropylén, ale lepí aj iné plasty, gumy, 
kovy,  drevo, keramiku, kožu, látky, papierové kar-
tóny a papier.

Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje 
od 5 až 30 sekúnd, v závislosti od podkladu.

Pevnosť spoja (ISO 4587) dosahuje 2 až 20 N / mm² 
(napätie v šmyku) za 12 až 24 hodín, v závislosti 
od podkladu.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, 

suché a blízko priliehajúce.
2. Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou alebo 

aktivátorom.
3. Najprv aplikujte jeden alebo dva nátery akti-

vátoru na oba lepené povrchy. Uistite sa, že 
sú poriadne očistené všetky lepené povrchy. 
Bezprostredne po použití aktivátor pevne uza-
tvorte. 

4. Aktivátor musí zaschnúť a reagovať s povrchom 
po dobu 1–2 minúty. 

5. Naneste minimálne množstvo lepidla na jeden 
z lepených povrchov. 

6. Lepené plochy k  sebe okamžite pritisknite 
a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.  

7. Nechajte spoj v kľude po dobu 10 minút alebo 
do druhého dňa, aby sa dosiahlo plnej pevnosti.

8. Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev 
a pracovné plochy. Odstráňte vytvrdnuté zbytky 
pomocou Pattex Odstraňovač lepidla. 

9. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by lepe-
nie malo prebiehať pri izbovej teplote (15–30) 
a minimálna relatívna vlhkosť 30%. 

10. Pre optimálnu životnosť produktu utrite špičku 
vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné le-
pidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chlad-
né a suché miesto.

OBMEDZENIA
u	Len pre použitie v interiéri
u	Nepoužívajte na zaprášené, špinavé alebo mokré 

povrchy.
u	Nevhodné na lepenie skla, lakovaných povrchov, 

veľmi jemnej kože alebo peny.
u	Na skrytom povrchu otestujte pôsobenie aktivá-

tora, aby ste sa uistili, že nepoškodzuje povrch 
lepeného materiálu.

u	Nikdy nepoužívajte na lepenie súčiastok použí-
vaných pre uchovávanie horúcich kvapalín. 

SKLADOVANIE
Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo 
dosah detí.    
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BEZPEČNOSŤ
Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpeč-
nostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základná zložka: Ethylkyanoakrylát
Vzhľad: číra kvapalina
Hustota: 1,05 g/cm³ pri 20 °C
Viskozita: 70–130 mPa.s
Balenie: 2 g tuba + aktivátor
Bezpečnosť: viď. bezpečnostný list
Trvanlivosť pri 2–8 °C: 24 mesiacov  
 (neotvorený výrobok)

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

UPOZORNENIE:
Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoroč-
ných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmien-
kam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, 
slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odpo-
rúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok 
odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať 
odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spra-
covanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, 
nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spraco-
vaním. Uverejnením týchto informácii o výrobku strácajú 
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.


