TECHNICKÝ LIST
Kód: 48507204
Velikost balení: 20 ml

FIXCEYS
Popis výrobku

Materiály

CEYS FIXCEYS je rozpouštědlem ředitelné lepidlo
vhodné k lepení všech druhů materiálů na různé
podklady. Lepidlo je vhodné dokonce i na choulostivé
materiály, jako jsou zrcadla nebo pěnový polystyren.

Zrcadla, kovy, plasty, sklo, kámen, dřevo, dlaždice,
mramor, omítka, pěnový polystyren apod.

Návod k použití

Díky své plnicí schopnost, rychlosti účinku a odolnosti
vůči teplotním a vlhkostním změnám patří toto lepidlo do
základního vybavení domácnosti k opravám vlastními
silami a ke kutilským pracím.

Příprava povrchu:
Lepené povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu
a odmaštěné.

Přípravek také vytváří pružné spoje, které snášejí
drobnější údery a vibrace; také je lze po vytvrzené brousit,
a dokonce i natírat barvou.

Nanesení:

Technické vlastnosti

Oba předměty od sebe oddělte a nechte lepidlo 5- 10
minut zasychat.

Hustota (kg/l): přibližně 0,88
Obsah sušiny (%): 48 - 49
Stékání (Daniel): >1
Viskozita (Pa·s): 2,500 (0.1 s-1) – 130 (10 s-1)
Smyková pevnost (7 d, smrkové dřevo, kg/cm2): 13
Smyková pevnost (7 d, hliník, kg/cm2): 3

Po odpaření rozpouštědla plochy spojte v jejich
požadované trvalé poloze.

Naneste lepidlo po kapičkách na jeden nebo oba
povrchy, plochy v požadované poloze spojte a mírným
tlakem zatižte.

Rozpouštění a čištění
Před zaschnutím lze lepidlo odstranit hadříkem
zvlhčeným univerzálním rozpouštědlem (ethanol, aceton
apod.).

Fyzikální vlastnosti:
Vzhled: čirá pasta charakteristického zápachu.
Tixotropní
Doba otevření: 5 – 10 minut
Maximální pevnosti se dosáhne za: 24 hodin
Teplota při nanášení: 5 – 30 °C
Teplotní odolnost: -15 až +80 °C

Po vytvrzení je možno je odstranit už pouze mechanicky.

Skladování
Hořlavý výrobek. Přípravek uchovávejte v původním
balení v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C.

Použití
-

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker,
otevřeného ohně a veškerých zápalných zdrojů.

Lepení panelů a výlisků.
Lepení dlaždic.
Lepení háčků kov/hliník.
Vyplňování děr a menších prasklin a trhlin.
Lepení zrcadel, mramoru a přírodního kamene.
Lepení malých dřevěných nebo plastových*
předmětů.

Doba použitelnosti výrobku je 36 měsíců.

* S výjimkou naprosto nelnoucích plastů, jako je
polyetylén (PE), polypropylén (PP) nebo teflon (PTFE).
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Bezpečnostní doporučení
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Hořlavá kapalina a páry. Při používání tohoto výrobku
nekuřte. Nevdechujte výpary. Nepožívejte.
Bližší informace je možno najít v bezpečnostním listu (BL)
výrobku.
Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti
výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

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.

AC Marca Czech Republic, s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
www.acmarca.cz
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