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Loctite Super Attak
Mini Trio
LOCTITE® Super Attak Mini Trio je
vsestransko in vodoodporno
sekundno lepilo v tekoči formuli v
priročni embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO
1.

Poskrbite, da bosta združeni površini čisti,
popolnoma suhi in da se prilegata.

2.

Preprečite stik lepila s kožo.

3.

Preprečite razlitje lepila in zaščite površino
pred lepljenjem

4.

Previdno nanesite manjšo količino lepila
na eno od površin (razpok), stisnite skupaj
in zadržite vsaj 1 minuto oz. dokler se
lepilo ne strdi.

5.

Za najboljše rezultate lepite pri sobni
temperaturi (15-30°C) in minimalno 30%
relativni vlagi.

6.

Pustite stati vsaj 10 min, ali najbolje čez
noč, da se razvije močan spoj.

7.

Lepilo zaprite in ga takoj shranite v suhem
in hladnem prostoru in v navpičnem
položaj.

LASTNOSTI
LOCTITE® Super Attak Mini Trio je sekundno
lepilo v tekoči formuli.
Izdelan je za domačo uporabo. Oblikuje izjemno
močne spoje med širokim naborom materialov.
Primeren je za material, kot so plastika, guma,
kovina, les, keramika, usnje, tekstil, karton in
papir.
Hitrost sušenja: Začetni oprijem v približno 5 do
30 sekundah, odvisno od podlage.
Moč oprijema (ISO 4587): 10 do 20 N/mm2
(strižna trdnost) v 12 do 24 urah, odvisno od
podlage. Je vodoodporno lepilo (EN204-D3
standard), lepljena keramika lahko prenese 50+
pranj v pomivalnem stroju (v nadzorovanih
laboratorijskih pogojih)

TEHNIČNI PODATKI
Sestava

Etil cianokrilat

Izgled

Bistra tekočina

Gostota

1.08 g/cm3 pri 20 °C

Viskoznost

25-100 mPa.s

Pakiranje

3x 1g tuba

Varnost

Preverite Varnostni list

Rok uporabe pri
20 °C
Rok uporabe pri
2-8 °C

18 mesecev (zaprta
embalaža)
30 mesecev (zaprta
embalaža)
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OMEJITVE

VARNOST

 Ni primerno za prašne, umazane ali vlažne

Upoštevajte pripadajoči varnostni list.

površine.


Ni primerno za polipropilen, polietilen, PTFE,
silikon, steklo, glazirane površine, mehko
usnje ali pene.

 Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo

vroča tekočina.


Za notranjo uporabo, pri suhih pogojih

SHRANJEVANJE
Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo
s pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem
prostoru, izven dosega otrok

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.

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska 23, 2506 Maribor
Tel.: +386 (02) 22 22 296
E-naslov: lepilamb@henkel.com
Internet: www.loctite-superattak.si
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