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SPECIFIKACE VÝROBKU 

ROXOLID X-REPAIR 

Lepidlo na opravy pro vodoodpudivé a flexibilní lepení 

 

 

Popis výrobku 
ROXOLID X-REPAIR je univerzální lepidlo, po 

uschnutí čiré, je flexibilní, odolné vodě a může být 

použito k vyplňování spár ve vnitřním a venkovním 

prostředí. 

ROXOLID X-REPAIR je ideální pro všechny druhy 

domácího kutění a je použitelné na mnohé porézní a 

neporézní materiály, např. na hliník, nerezovou ocel, 

ocel, měď, beton, keramiku, dřevo, korek, 

nezpracovanou kůži, papír, karton, sklo a laminát. 

Není vhodné na PE, PP, PTFE, tvrdý polystyrén a 

ABS. Vytvrzené lepidlo ROXOLID X-REPAIR je odolné 

vodě, ale není vhodné k ponořování do vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pro informaci o bezpečné manipulaci s výrobkem 

respektujte bezpečnostní datový list. 

 
Skladování 
Lepidlo uchovávejte na chladném, suchém místě. 

Optimální teplota skladování 8 až 21 °C. Při vyšších 

teplotách se zkracuje životnost. 

Zpracování 
1. Na jednu z lepených ploch naneste tenkou vrstvu 

lepidla. Díly ihned přitiskněte k sobě a minimálně 30 

minut je rukou nebo svěrkou pevně přitlačte k sobě. 

Pro nejlepší výsledky nechat vytvrdit 72 hodin. 

Během vytvrzení není potřebný velký přítlak. U velmi 

porézního materiálu je potřebná větší vrstva lepidla. 

2. Lepení zrcadel: Okolní plochy a zem chraňte před 

odkápnutým nebo vylitým lepidlem. Naneste lepidlo 

na zadní stranu zrcadla ve svislých pásech o šířce 

cca 2 cm s odstupy 4 až 5 cm. Nenanášejte lepidlo 

příliš blízko k okrajům, aby se předešlo jeho 

vymáčknutí na stranách (dodržujte odstup cca 4 až 

5 cm od okrajů). Během 5 až 8 minut pevně 

přimáčkněte na zeď a zajistěte lepicí páskou, než 

bude lepidlo zcela vytvrzené. U zrcadel větších než 

30 x 30 cm musí být výrobek použit společně s 

trvalým upevňovacím systémem. Vložte zrcadlo do 

upevňovacích úhelníků a během 5 až 8 minut jej 

pevně přimáčkněte na určeném místě. Seshora 

zajistěte zrcadlo lepicí páskou, dokud není lepidlo 

po 72 hodinách plně vytvrzené. U neporézních 

povrchů může být doba vytvrzení delší. Nesnažte 

se zrcadlo po přitlačení ještě posouvat. Doba 

vytvrzení závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a druhu 

lepeného materiálu. 

3. Nářadí okamžitě vyčistěte lihem nebo acetonem a 

přebytečné lepidlo odstraňte. Vytvrzené lepidlo lze 

opatrně odstranit nástrojem s ostrými hranami. Z 

tkanin již vytvrzené lepidlo nelze odstranit a není 

rozpustné v rozpouštědlech. 

 

Preventivní opatření 
1. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Noste 

rukavice a po použití si omyjte ruce. 

2. Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené 

a důkladně jej vyplachujte vodou. Okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

3. Uložit mimo dosah dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyzikální vlastnosti 

Viskozita 2500 - 5000 cps 

Vzhled Čirá, viskózní kapalina 

Hustota 1,2 g/ml 

Teplota vzplanutí > 100 °C 

Zápalná teplota > 300 °C 

VOC 0 % 
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Vyloučení odpovědnosti: Zde obsažené údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a vychází se z toho, že jsou 

správné. Meffert AG však nepřebírá žádné ručení za výsledky, které byly dosaženy osobami, nad jejichž metodami 

nemá Meffert AG kontrolu. Uživatel je odpovědný za to, aby zkontroloval vhodnost výrobků Meffert AG nebo zde 

uvedených výrobních postupů pro určitý účel a provedl potřebná opatření, která lze doporučit pro ochranu osob a věcí 

proti případným nebezpečím v souvislosti s manipulací a používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG zvláště vylučuje 

všechny výslovné nebo implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel v souvislosti 

s prodejem nebo používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG nadto vylučuje jakékoli ručení za nepřímé nebo 

následné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku. 
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