Loctite Super Attak Perfect Pen
Характеристики
Писалката със секундно лепило – гел LOCTITE® представлява еднокомпонентно секундно лепило в удобна
опаковка под формата на писалка-шприц за прецизно
дозиране. Формулата предотвратява нежелани капки и
може да се използва при вертикални и таванни повърхности. Предназначено е за домашна употреба и образува здрави връзки между най-различни често използвани
материали. То е идеалното лепило за залепване на материали като пластмаса*, гума, метал, дърво, керамика,
кожа, текстил, картон и хартия.
*С изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон.

Скорост на залепване: Първоначално залепване
за 5 до 30 секунди, в зависимост от основата.
Сила на залепване (ISO 4587): от 10 до 20 N/mm2

(якост на срязване) след 12 до 24 часа, в зависимост от
основата. То е водоустойчиво по стандарт EN204-D3 и
залепената керамика издържа на над 50 цикъла в миялна машина (в контролирани лабораторни условия).

Инструкции за употреба
1. Всички повърхности за залепване трябва да бъдат
чисти, сухи и добре пасващи.
2. Трябва да се избягва контакт на лепилото с кожата.
3. Капачката на дюзата се завива върху основата по
посока на часовниковата стрелка, докато престане да
се чува щракащ звук. Капачката се сваля.
4. Двете гумички на писалката се натискат леко и се
нанася минимално количество секундно лепило – гел
LOCTITE® върху една от повърхностите за залепване.
5. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка
поне 1 минута.
6. След това се оставя 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
7. Разливания трябва да се избягват и работните повърхности трябва да се предпазват. Втвърдените остатъци
от секундното лепило могат да се отстранят с LOCTITE®
Super Glue Remover.
8. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум
30% относителна влажност.
9. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с
избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка,
затваряне на капачката и съхраняване на опаковката
на хладно и сухо място.

Технически данни
Състав

Етилцианоакрилат

Външен вид

Прозрачна течност

Плътност

1,1 g/cm3 при 20°C

Вискозитет

Некапещ гел

Опаковка

Писалка-шприц 3 g

Безопасност

Вижте ИЛБ 1590823

Срок на годност

30 месеца преди отваряне

Ограничения
• Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри
повърхности.
• Не е подходящо за залепване на полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, остъклени
повърхности, много мека кожа или пенопласт.
• Никога не трябва да се използва за залепване на
сглобки, които ще се потапят в много горещи течности.
• Оптимални експлоатационни характеристики на залепването се постигат в сухи условия.

Съхранение
Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за
деца.

Здраве и безопасност
Преди използване на продукта трябва да се разгледа
съответния информационен лист за безопасност на материалите, който се предоставя при поискване.

Предоставената в настоящия информационен лист с
технически данни (ИЛТД) информация, включително
препоръките за употребата и приложението на продукта,
се основава на нашите познания и опит по отношение
на продукта към датата на настоящия ИЛТД. Продуктът
може да има най-различни приложения и да се използва
при различни условия на употреба и работа във вашата
среда, върху които ние нямаме контрол. Затова Henkel не
носи отговорност за годността на нашия продукт за производствените процеси и условията, в които ги провеждате, както и за предназначението и резултатите. Силно
препоръчваме да извършите самостоятелно предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият продукт е
подходящ за тях.
Всякаква отговорност по отношение на информацията в
информационния лист с технически данни или други писмени или устни препоръки по отношение на съответния
продукт се изключва, освен при изрична договореност и
по отношение на смърт или наранявания, причинени от
небрежност от наша страна.
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