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Loctite Universal 60.sec Glue 

EAN koda: 4015000498043 
Univerzalno večnamensko lepilo (tuba 15 g) 

 
LASTNOSTI 
 

LOCTITE® Universal 60.sec je hitro, univerzalno večnamensko lepilo, ki hitro ustvari močne spoje med 
širokim izborom različnih materialov. Lepilo je izdelano za domačo uporabo v gel formuli, ki ne kaplja, zato 
se lahko uporablja na navpičnih površinah. Je idealno za lepljenje materialov, kot so plastika, guma, 
kovina, les, keramika, usnje, tekstil, karton in papir. Ni potrebno, da je ena od površin vpojna. 

 

LOCTITE® Universal 60.sec je odporno na mehanske obremenitve in primerno za popravila, kjer je 
potrebna fleksibilnost. Lepilo dopušča odprt čas v katerem lahko namestite lepljene dele. Loctite Universal 
60.sec je v skladu s standardom EN204 3D za lesna lepila, kar pomeni, da je vodoodporno, vendar ni 
primerno ne neprestano izpostavljenost vlagi. 

 

Hitrost sušenja (1 kg/cm2): začeten oprijem pribl. 40-90 sekund, odvisno od podlage.  

 

Moč oprijema (ISO 4587, strižna trdnost): 7-15 N/mm2 (70-150 kg/cm2) v 24 urah, odvisno od podlage. 
Vodoodporno v skladu s standardom EN204 D3 
 
NAVODILA ZA UPORABO 
 

1. Prepričajte se, da so površine čiste, suhe in se dobro prilegajo. 

2. Izogibajte se stiku med lepilom in kožo ali stiku s površinami, ki jih ne želite lepiti. Zaščitite delovno 
površino. 

3. Nežno stisnite tubo blizu šobe in nanesite minimalno količino (1 kapljica na 6,5 cm2) lepila na 
površino, ki jo želite zalepiti. 

4. Nemudoma namestite površini skupaj in ju z rokami enakomerno stiskajte vsaj 1 minuto. 

5. Počakajte vsaj 10 min (pri večjih popravkih čez noč), da se lepilo popolnoma strdi. 

6. Za najboljše rezultate lepite pri sobni temperaturi (15-25°C) in pri vsaj 30% relativni vlagi. Čas 
sušenja se lahko podaljša pri nizki temperaturi ali relativni vlagi. 

7. Za optimalno življenjsko dobo izdelka, uporabite le minimalno količino lepila, šobo vedno obrišite, da 
odstranite odvečno lepilo. Tubo zaprite s pokrovom in jo shranite v suhem in hladnem prostoru. 
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TEHNIČNI PODATKI 
 

Sestava Etil Cianokrilat 

Oblika Gel 

Gostota 1.1 g/cm3 pri 20 °C 

Viskoznost Gel (ne kaplja) 

Pakiranje  20g aluminij tuba 

Opozorila Glejte varnostni list  

Rok uporabe pri 2-8 °C 24 mesecev v zaprti embalaži* 

 
* Rok uporabe pri 20°C približno 18 mesecev v zaprti embalaži 
 
OMEJITVE 
 

 Ne uporabljajte na prašnih, umazanih ali vlažnih površinah. 

 Ni primerno za polipropilan, polietilan, PTFE, silikon, pene, stiropor, steklo. 

 Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo vroča tekočina. 

 Ni primerno za lepljenje delov, ki imajo vrzeli. 
 
SHRANJEVANJE 
 
Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo s pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem prostoru, 
izven dosega otrok. 
 
VARNOST 
 
Upoštevajte pripadajoči varnostni list. 
 
Tehnični list določa vrsto uporabe materiala in način dela. Podani podatki so informativne narave in so 
zanesljivi. Proizvajalec jamči glede kvalitete proizvoda, vendar nima vpliva na pogoje in način nanosa. V 
primeru dvoma izdelek preizkusite na delu površine. Predhodni tehnični list je z izdajo novega tehničnega 
lista neveljaven. 
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Internet: www.loctite-superattak.si  

mailto:lepilamb@henkel.com
http://www.loctite-superattak.si/

