AFX
SUPERRÝCHLE BEZFAREBNÉ
LEPIDLO PRE PRIEHĽADNÉ
LEPIACE SPOJE
• AL-FIX je vyrobený na báze
kyanoakrylátov.
• Lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
• Nie je potrebné žiadne ohrievanie spájkovanie - zmiešavanie.
• Má vysokú pevnosť v šmyku - nezmršťuje
sa.
• Veľmi šetrné - čím tenšia vrstva, tým
silnejší spoj.

AL-FIX
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
AL-FIX je lepidlo na báze kyanoakrylátov, ktoré lepí v
priebehu niekoľkých sekúnd.
AL-FIX je jednozložkové lepidlo, ktoré neobsahuje
rozpúšťadlá a skladá sa hlavne z monoméru
etylkyanoakrylátu.

AL-FIX je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu,
teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.
AL-FIX-ové spoje majú vysokú pevnosť v šmyku a
nezmršťujú sa.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Farba: priehľadná
Viskozita pri 20 °C (Brookfield): 100 -150 mPa.s
Špecifická hustota pri 20 °C: 1,06 g/cm³
Počiatočné vytvrdzovanie (pri 23 °C a 50% N.V.):
na hliníku: 2 - 10 sekúnd,
na Nora gume: ≤ 5 sekúnd
na PVC: 2-10 sekúnd
Teplotná odolnosť: -50 °C až do 120 °C
(maximálne 150 °C).

SKLADOVANIE: AL-FIX skladujte vždy na chladnom,
suchom a tmavom mieste. Doba skladovania
je najmenej 12 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej
teplote (18 až 28 °C). Ak sa skladuje pri teplote
5 °C (alebo v chladničke), doba skladovania sa
predĺži. Pri skladovaní v mraze
do -20 °C môžu byť lepidlá uskladnené skoro
neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa
musia previesť na izbovú teplotu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• AL-FIX poskytuje mimoriadne silné spojenie medzi
takmer všetkými druhmi materiálov
s výnimkou polyetylénu, polypropylénu a
materiálov s obsahom fluóru.
• Materiály, ktoré je možné zlepiť pomocou AL-FIX-u
sú: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid,
chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, kaučuk,
nitril-butadién-kaučuk (NBR), neoprén, nitril,
nylon, fenol, polykarbonát, polystyrén, porcelán,
tvrdené PVC, nerezová oceľ.
Číslo produktu
N501003
N501080
N501100
N501104

Názov produktu
Al-Fix
Al-Fix Remover
AL-Fix Filler (prášok)
Al-Fix Aktivator

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto
informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne
použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom
prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody
alebo
za
škody
spôsobené
nesprávnym
používaním alebo predajom výrobku inému
zákazníkovi..

LEPIDLÁ A TMELY
WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

• Pre optimálnu adhéziu na hliníkových povrchoch
je vhodné predom povrch zdrsniť, prípadne
opieskovať.
• Na porézne materiály odporúčame použiť AL-FIX
AKTIVATOR.

Obsah
20 ml
20 ml
1 ks
200 ml

Sekcia
LEPIDLÁ A TMELY
LEPIDLÁ A TMELY
LEPIDLÁ A TMELY
LEPIDLÁ A TMELY

