
Vlastnosti
  bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610

  do vnějšího i vnitřního prostředí

  bez obsahu vody

  bez obsahu izokyanátů

  bez zápachu

  vyzrává bez smrštění

  elastické

  dobrá přídržnost

  vysoká lepící síla

  univerzální použitelnost

  odolné stárnutí

  pro přímé upotřebení

  odolné nárazům a vibracím

  nezpůsobuje korozi kovových prvků

  dobrá odolnost proti teplu i chladu

Oblasti použití
Pro lepení:

  parketových prvků

  tvarově stálých soklových 

profilových a ozdobných lišt

  kovů i plastů

  lakovaných dřevěných a 

umělých profilových prken

  lakovaných dřevěných desek

  izolačních desek

  dveřních prahů a parapetů

  sádrových ornamentů

  betonových a keramických cihel

  skla

Požadavky na podklad
  Podklad musí být pevný, 

únosný a vyschlý.

  Je třeba odstranit zbytky mastnoty, 

prachu, oleje a uvolněných částic.

  Stará lepidla a jiné oddělitelné 

vrstvy je třeba mechanicky 

odstranit vhodnou metodou.

Univerzálně použitelné elastické montážní lepidlo

Vhodné pro opravné práce při pokládce parket a opravy spojů při pokládání koberců, PVC, CV nebo linolea na stěnách a podlahách. 

Také pro lepení profilových nebo soklových lišt, dlaždic, kovových a rohových ochranných lišt. Od mechanické fixace lepených sta-

vebních dílců lze upustit.
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Technické údaje
  základ:

MS-polymer

  konzistence:

tixotropní

  barva:

bílá

  měrná hmotnost:

cca 1,5 kg/l

  spotřeba materiálu:

viz měrná hmotnost

  přídržnost:

> 2 MPa

  protažení při destrukci:

více než 500 %

  vytvoření povlaku:

po cca 20 min.

  teplota při zpracování:

+5°C až +40°c

  teplotní odolnost:

-40°C až +100°C

  vytvrzování:

3 mm/24 hod. (při +20°C)

  konečná pevnost:

závisí na vzdušné vlhkosti, čím 

vyšší tím rychleji vytvrzuje

Všechny uvedené hodnoty jsou údaje 

přibližné a závisí na kolísání klimatu 

v daném prostředí a druhu podkladu.
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Doporučení pro zpracování
  SCHÖNOX SuperFix se nanáší ruční 

nebo pneumatickou pistolí.

  Pro lepení se nanáší v tzv. 

„housenkách“. Lepený prvek se 

do naneseného lepidla vtlačí.

  SCHÖNOX SuperFix je kompatibilní s 

většinou barevných systémů na bázi 

disperzí nebo alkydových pryskyřic. 

Doporučení výrobců barev je třeba 

dodržet. V případě pochybností 

doporučujeme provést zkoušku.

  Nemá přídržnost k polyolefinu.

Balení
  300 ml kartuše (12 ks v krabici)

Skladování
  SCHÖNOX SuperFix skladujte v suchu 

a chladu, chraňte před mrazem. 

  Trvanlivost je 1 rok.

  Načaté kartuše ihned uzavřete 

a co nejdříve spotřebujte.

Likvidace odpadu
  Kartuše zcela vyprázdněte 

a uložte na příslušnou skládku.

Poznámka
  Nevytvrzené lepidlo setřete 

čistým hadrem.

  Znečištění na kůži ihned 

omyjte vodou a mýdlem.

  Znečištění na ostatních materiálech 

očistěte lihem v případě, že povrch 

je odolný lihu. V případě pochybností 

doporučujeme provést zkoušku čištění.

  Vytvrzené lepidlo odstraňte 

mechanicky.
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Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 

doporučení a bezpečnostních listů. Platí 

známá pravidla stavebního umění a techniky. 

Přebíráme plnou záruku za bezvadnou 

kvalitu našich výrobků. Naše doporučení 

pro zpracování se zakládají na zkouškách 

a praktických zkušenostech. Můžeme však 

uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož 

nemáme žádný vliv na stavební podmínky 

a na provádění. Vydáním tohoto Technického 

listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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The SCHÖNOX management system

is certifi ed to ISO 9001 and 14001 by DQS.
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