
Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. 

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 Kód: 42501020 

 
Velikost balení: blistr 1 g + 1 síťka 

 

 

www.ceys.cz 

 

AC Marca Czech Republic, s.r.o.  

Jana Čermáka 124 

282 01 Přišimasy 

www.acmarca.cz 

 

19.03.2020 

 

Datum vytvoření: 

 

Popis výrobku 

CEYS SPECIAL lepidlo na zpětná zrcátka je 
dvousložkové lepidlo sestávající z vysokopevnostního 
anaerobního lepidla a katalyzátorem impregnované síťky. 

Je obzvláště vhodné k přilepení zpětného zrcátka s 
kovovým úchytem na automobilové čelní sklo 
kteréhokoliv typu; také je lze použít k lepení antén, zámků 
apod. ke sklu. 

Toto speciální lepidlo zajišťuje trvalý spoj odolný vůči 
vibracím. Další výhodou tohoto lepidla je skutečnost, že 
se dodává ve stříkačce, takže je lze nanést snadno a 
rychle. Opravná souprava obsahuje lepidlo a síťku. 
 

Technické vlastnosti 

Teplotní odolnost (°C) > 100°C 

Hustota Přibl. 1 kg/l 

Tlak páry < 10 mm při 25 °C 

Smyková pevnost po 24 h. 30 kg/cm2 

Barva lepidla Jantarová 

Barva síťky Černá nebo zelená 

Doba lepení < 2 min. 

Doba schnutí 2 min. 

Doba úplného vytvrzení 24 h 
 

Použití 

Lepí kov na sklo. Vhodné na normální, laminovaná i 
zatmavená čelní skla apod. 
 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Technickým alkoholem a dílenským nožem nebo 
podobně očistěte úchyt zrcátka a čelní sklo vozu ta, aby 
na nich nezbyly žádné stopy předchozího lepení. 

Pokud je to možné, zrcátko z úchytu vyjměte. 

 

Aplikace: 

Sestřihněte síťku do tvaru a velikosti úchytu zrcátka. 

Na vnější straně čelního skla si vyznačte polohu, do které 
budete zrcátko lepit. 

Na základnu úchytu zrcátka naneste tenkou rovnoměrnou 
vrstvičku lepidla; přitom dbejte, aby lepidlo pokrývalo 
celou plochu. 

Správně sestřiženou aktivátorem impregnovanou síťku 
položte na úchyt s lepidlem a její polohou překontrolujte. 

Přiložte úchyt na čelní sklo na předtím vyznačené 
konečné místo. Úchyt k čelnímu sklu alespoň 2 minuty 
pevně tiskněte. 

Nechte alespoň 15 minut působit, potom do úchytu 
nasaďte zrcátko. 

Maximální přilnavosti dosahuje lepidlo 24 hodin po 
nanesení. 
 

Rozpouštění a čištění 

Po úplném vytvrzení lze produkt odstranit pouze 
mechanicky. 
 

Skladování 

Uchovávejte v původním balení v suchu a chladnu mimo 
dosah přímého slunečního záření. Skladovací teplota 
musí ležet v rozmezí 5 °C – 22 °C. Při uchovávání 
v původním balení je doba použitelnosti výrobku 12 
měsíců. 
 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobnější pokyny jsou k 
dispozici v příslušném bezpečnostním listu.  

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 
výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

SPECIAL Lepidlo na zpětná zrcátka 
 


