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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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NOVOFIX - lepidlo na výrobky z nem ěkčeného PVC (Novodur) 
 

Charakteristika: 
                   Lepidlo je roztok polymeru ve směsi organických rozpouštědel, které se používá pro lepení materiálů  

z neměkčeného PVC - Novoduru. Je možné použít ke spojům PVC, ABS, nelehčeného polystyrenu, 
kůže, gumy, plastu, kovu, textilu, dřeva, lepenky, papíru atd. Je velmi vhodným montážním lepidlem pro 
lepení PVC trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů. 

 
Vlastnosti  
Lepidlo je čirý, bezbarvý, viskózní roztok. 

 
Technická data:
          Barva:   čirá 
                      Specifická hmotnost:   1,08 g    
   Konzistence (výt. pohárek 6 mm):   40-70 sec 
   Pevnost lepeného spoje Novodur/Novodur ve smyku:  min. 1,5 MPa.   
   Obsah org. rozpoušt ědel:  0,78 kg/kg produktu 
   Obsah organického uhlíku:  0,48 kg/kg produktu 
   Obsah net ěkavých látek:   22 %objemových 
Balení:  
Tuby  130 ml,  po dohodě je možno i větší obaly. 
 
Skladování: 
12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu při teplotě od +5 do +25°C. Datum výroby je 
uvedeno na obalu. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy ! 
 
Návod na použití: 
 Pro dosažení co možná nejlepších vlastností lepeného spoje doporučujeme následující pracovní 
postup. Před vlastním lepením styčné plochy řádně odmastěte a zdrsněte. Pro odmaštění použijte aceton 
nebo acetonové ředidlo. Naneste lepidlo v přiměřené vrstvě na obě lepené plochy a přiložte k sobě. Při lepení 
trubek je třeba dodržet co nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné lepené plochy v místě spoje je po dobu 
zasychání nutno zatížit. Maximální pevnost dosáhne spoj po 24 hodinách, při teplotě 20°C. P ři nižší teplotě je 
tato doba úměrně delší.  

Vodu je možno do slepeného potrubí pouštět již po 2 hodinách schnutí. 
 
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.  

 
Ekologie: 
Zbytky a úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce komunálního, stavebního odpadu. Upotřebené prázdné 
obaly se odevzdávají do tříděného sběru  odpadu.  
Výrobce je členem sdružení EKO-KOM, likvidace obalů recyklací je výrobcem uhrazena. 

 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním. 
 


