Technický katalogový list
Roxolid DEKO FI-X
Montážní lepidlo pro dekorace a hobby práce
Technické údaje
Základní surovina

Akrylátová disperze

Tvrdost Shore A

cca 60

Teplota zpracování

+5°C až +40°C

Tepelná odolnost

-20 °C až +80 °C

Čas tuhnutí povrchové vrstvy

cca 15 minut (23 °C / rel. vlhkost vzduchu 50 %)

Max. konečná pevnost

100 kg/m² po cca 72 hodinách (23 °C / rel. vlhkost vzduchu 50 %)

Hustota

1,45 g/cm³

Povolená celková deformace

cca 10 %

Požární vlastnosti

Třída E

Doba vytvrzení

cca 2-3 mm za 24 hodin; v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu

Spotřeba

Podle použití cca 100 - 400 g/m²

Barevné odstíny

bílá

Forma dodání

Kartuše po 400g (1 BJ = 12 ks)
Jiné formy dodání na vyžádání.

Pokyny ke zpracování
Vlastnosti

Univerzální disperzní akrylové lepidlo se silnou přilnavostí pro montážní práce. Neobsahuje rozpouštědla. Velká počáteční přídržnost.
Rychlé zpracování. Velká konečná pevnost. Po uschnutí lze omítat a
přetírat běžnými nátěrovými systémy. Dovnitř.

Oblasti použití

Pro spojení a upevnění nejrůznějších materiálů, např. dřeva, korku,
polystyrénu a kamene. Ideálně vhodné pro opravy a renovace.
Nevhodné pro PP, PE, teflon, bitumen, zrcadla, přírodní kámen a
trvale vlhká místa.

Podklad

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez mastnot a únosný. Uvolněné nátěry nebo staré zbytky lepidel a těsnicích hmot musí být odstraněny. Na savých, porézních podkladech je bezpodmínečně nutné
kontaktní plochy předem ošetřit vodou zředěným montážním lepidlem
(1 díl montážního lepidla, 3 díly vody) popř. zpevnit, potom nechat 30
minut větrat. Minimálně jeden podklad musí být savý, aby lepidlo
schnulo.
Nepřilnavé plasty jako např. polyetylén, teflon a podklady s obsahem
bitumenu jsou jako podklad nevhodné
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Zpracování

Pokyny
Bezpečnostní pokyny

Likvidace

Krytku na horním konci kartuše před závitem odříznout. Našroubovat
špičku kartuše a šikmo odříznout. (otvor min. Ø 5 mm) Roxolid
DEKO FI-X zpracovat pomocí ruční pistole na kartuše nebo pistole na
tlakový vzduch. Montážní lepidlo nanášet v rovnoměrně silných pásech nebo bodově. Lepidlo vždy nanést v rohových bodech a podél
okrajů. Při plošném lepení lepidlo tence a rovnoměrně nanést na
jednu stranu, např. zubovou špachtlí. Materiál rovnou namontovat a
pevně přitlačit nebo přiklepnout. Případně podepřít popř. upevnit.
Nízké teploty a mokré podklady prodlužují dobu vytvrzení. Při použití
ve venkovním prostředí min. 2 dny chránit před deštěm. Vzhledem k
množství možných použití je zásadně potřebná zkouška předem.
Přebytečnou těsnicí hmotu okamžitě odstranit. Vytvrzenou hmotu
lepidla lze odstranit jen mechanicky. Totéž platí i pro nářadí.
Uchovávat na místě nepřístupném dětem. Během zpracování a
schnutí zajistit důkladné větrání. Vyvarovat se jídla, pití a kouření
během zpracování. Při kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě
důkladně opláchnout vodou. Nevhodné pro potraviny a oblasti pitné
vody.
Obsahuje isothiazolinon. Poradenství pro osoby alergické na isothiazolin na čísle 0800/ 633 33782.
Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zbytky materiálu
lze odevzdat v místních sběrnách problematického odpadu.
Stav 02/2017

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační
hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Vyrobeno pro:
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee
Tel.: +41 419296262
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