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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a 
podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout 
odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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CYANOFIX   
 

Lepidlo s velkou lepící silou a velmi rychlým tuhnutím na bázi kyanoakrylátů. 
 
 
Charakteristika: 
� bezprostřední přilnavost 
� velmi velká lepící síla za pár sekund 
 
 
Příklady použití: 
� lepí během několika sekund většinu hladkých materiálů 
� běžné rychlé opravy  
� vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. 
� nepoužívat na PE, PP, Teflon 
 
 
Balení a barevné provedení: 
� Kovové tuby 3 g  
� transparentní 
 
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.  
Datum výroby a spotřeby je uveden na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
 
Technická data: 

Báze:    kyanoakrylát 
Konzistence:     kapalina 
Systém vytvrzování:     chemická reakce 
Otev řený čas (*):    cca 4 sekund 
Rychlost schnutí  (*):    1 minuta 
Odolnost p ři teplot ě:     -40°C až +120°C 
(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu. 

 
 
Povrchy:  
                Podklady:   většina hladkých materiálů krom ě PE, PP, Teflonu  
                Stav povrchu:    čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
                Příprava povrchu:   nevyžaduje ošetření Primerem 
 
 
Pracovní postup: 

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot, povrch musí být  
                 hladký a mít vhodnou styčnou plochu.  
                 Naneste kapku lepidla na povrch jedné ze styčných ploch, spojte obě  
                 plochy (bez klouzání) a stiskněte asi na 1 min. 
Čišt ění:   čističem white spirit (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci 
Pracovní teplota:  +5°C až +30°C 
Na opravy  používejte Cyanofix. 
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Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc. 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické 
podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice 
a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned 
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při 
zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.  

 
 
 
Poznámka:       Po použití lahvičku i tubu důkladně utěsněte a uzavřete. 
                         Špatně uzavřené balení  ztvrdne! 
 


