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                    RYKYL-O 
                     Rychleschnoucí kyanoakrylátové lepidlo na O kroužky 
 
                         Popis: 
                   RYKYL-O je rychleschnoucí kyanoakrylátové jednosložkové lepidlo,  
                          vytvářející trvale pevný spoj,určené k lepení O kroužků,pryží a eleastomerů. 
                         Oblast použití: 
                       RYKYL-O lze použít k lepení v různých oblastech výroby a údržby,dopravy,  
                          stavebnictví,kde je třeba lepidla  s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. 
                         RYKYL-O  lepí těsnící O kroužky,nesavé podklady-eleastomery,pryžové výrobky 
                          a jejich díly,gumy. 
                          Výhody:                                               Technické údaje: 

1) Okamžitý spoj                               Teplotní odolnost: –60 / +80°C..* 
2) Velká pevnost                                Pevnost v tahu: N/mm2-25.        
3) Velká lepivost gumy                      Doba vytvrzení: do 30 sec.**  
* Teplotní odolnost po vytvrzení          **Možnost manipulace do 3 sec. 

 
                            Důležité upozornění:                                 Skladovatelnost: V originálním  
                            Není vhodné na použití na PP, PE,          uzavřeném obalu +5/+25°C 
                            na velmi savé podklady a teflon.              12 měsíců. 
                            Návod k použití:                                         Balení: 20 g, dóza 
                            Lepenou plochu nejprve odmastěte nejlépe ROSem. RYKYL-O nanášejte 
                            na lepenou plochu dle požadavku celoplošně. Lepené matriály po nanesení 
                            okamžitě spojte a silně stiskněte (zatižte). Pevnost lepeného spoje je  
                            dosažena během několika sekund.(doporučujeme dýchnout na lepený spoj 
                          před nanesením lepidla) 
                            Skladování: 
                            Uchovávejte  obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo  
                            dosah zdrojů vznícení. Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko,  
                             oxidační činitelé a kyseliny. 
                          Upozornění: 
                                   naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě  
                                   našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů 
                                   a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané 
                                   oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího  
                                   možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým  
                                   a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních  
                                   záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.  V případě technických informací  
                                   se obraťte na naši společnost. 
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