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  Inovace  

1. POPIS PRODUKTU:

Katalogové číslo Popis
3004- 36004 - 3030 Čiré kapalné lepidlo pro pevné spoje 

v univerzálních aplikacích

2. VLASTNOSTI:

Vlastnosti produktu Hodnota
Pryskyřice - PVC / PV Ac
Rozpouštědlo - Methylethylketon
Viskozita - Přibl. 8000 cps při 20 °C
Skladovatelnost - Více než 1 rok při 20 °C (neotevřená 

tuba)
Balení / velikost - Kovová tuba o objemu 30 ml s víčkem 

z PE opatřená reliéfním hmatovým 
varovným symbolem

Čas lepení - Přibl. 4 hodiny
Odpor ve smyku - Ocel / ocel > 30 da N/cm2

- Dřevo / dřevo > 20 da N/cm2

Teplotní rozsah - Až 80 °C
- Odolné vůči olejům a čisticím 

prostředkům, nárazům i otřesům

LEPIDLO SCOTCH® EXTRA

TECHNICKÝ LIST Vydání: říjen 2003
Nahrazuje:

3. HLAVNÍ PŘÍNOSY:

Vlastnost Výhoda Přínos
Složení na bázi 
rozpouštědla

- Rychle schne
- Žádné pronikání do podkladu

- Rychlý výsledek, žádná ztráta času
- Žádné poškození papírových 

povrchů
Pryskyřice PV Ac - Vysoká přilnavost

- Po uschnutí je čiré
- Odolné do vysokých teplot
- Vhodné pro většinu materiálů

- Silný spoj, může se mýt v myčce 
na nádobí (do 65 °C)

- Multifunkční
- Neviditelný spoj

Střední viskozita - Přesné dávkování
- Žádné ukapávání

- Čisté použití
- Úspora času i peněz
- Pohodlné, čisté použití

Kovová tuba s reliéfním 
TWD a vnitřním trnem 
na plastovém víčku

- Snadné rozeznání - Bezpečnost osob
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 4. APLIKACE / POUŽITÍ:

- Pro všechny povrchy s výjimkou polyolefinů (PE / PP) tj. sklo, keramika, látky, kůže, dřevo, kov, 
některé plasty (před použitím vyzkoušejte)…

- Mytí nádobí odolné 

 5. NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vyčistěte a nechejte uschnout oba povrchy, které chcete slepit
- Pro sklo a keramiku: naneste na jednu plochu – spojte a oddělte; nechejte schnout 30 sekund 

a pak znovu spojte - Na několik minut pevně stlačte
- Pro ostatní materiály: naneste na oba povrchy. Nechejte schnout 30 sekund a spojte

- Čištění: Použijte MEK nebo aceton nebo odlakovač na nehty
- Skladovatelnost: Více než 1 rok při teplotě 20 °C (neotevřená tuba), přibližně 6 měsíců 

v případě otevřené tuby (pokud je pevně zašroubovaná)
- Doporučení:

✓ Příliš mnoho lepidla bude znamenat slabší spoj
✓ Na porézní materiály naneste dvě vrstvy

 6. BEZPEČNOST / VAROVÁNÍ:

- Snadno hořlavé
- Dráždivé pro oči a dýchací cesty
- Může způsobit podráždění pokožky
Podrobnější informace viz Materiálový bezpečnostní list a obal
Symboly: oheň + X dráždivý

 7. PŘEDVEDENÍ:

- Vytlačte trochu lepidla na kovovou destičku, nechejte zaschnout 30 sekund a spojte
- Po 3 minutách se pokuste díly rozpojit a ukažte, že rychle vznikl pevný spoj.

 8. ZÁVĚRY:

Lepidlo Extra je silně lepící lepidlo, které odolá mytí v myčče a je vhodné pro většinu povrchů 
v domácnosti.




