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               VLOF-22 
              Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací a velkou nosností až 22kg/cm2

                   Popis: 
              VLOF-22 je lepidlo určené pro vysokopevnostní lepení s okamžitou  
                   fixací spoje bez použití podepření či svěrek.Na bázi MS polymerů.. 
                   Oblast použití: 
                 VLOF-22 lze použít k lepení v různých oblastech výroby ,údržby,dopravy 
                   a stavebnictví. kde je třeba lepidla s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. 
                  VLOF-22 má výbornou  přilnavost k mědi,hliníku,nerezi,dřevu,keramice,sklu, 
                   kamenu,sádrokartonu,zdivu,omítce apod.Lepí konsrukční vodotěsné spoje, 
                   může nahradit hřebíky,nýty,šrouby. Obsahuje protiplísňové fungicidy, je odolný             
                   povětrnostním vlivům,vodě a UV záření..Je přetíratelným mimo alkydových  
                   pryskyřic-syntetické barvy! 
                     Výhody:                                            Technické údaje: 
                     1)Okamžitá fixace                            Teplotní odolnost: –30 / +80°C..* 
                     2)Přetíratelný                                   Rychlost nanášení : 140 g/min 
                     3)Vysoká přilnavost                         Doba vytvoření povrchové vrstvy 15-20 min. 
                     4)Trvale pružný                                Doba vytvrzení je při 23oC 2-3 mm/24 hod. 
                     5)Vysoká pevnost 22kg/1cm2          * Teplotní odolnost po vytvrzení           
                     Skladovatelnost: V originálním uzavřeném obalu +5/+25°C 9 měsíců. 
                     Barva:bílá,černá                                                                  Balení: 290 ml 
                       Upozornění:před vytvrzením nezatěžujte spoj vnějšími silami! 
                     Návod k použití:                                          
                      Plocha musí být čistá, pevná, bez prachu, mastnoty a oleje.Lepenou plochu nejprve 
                      odmastěte nejlépe ROSem. VLOF-22 nanášejte vždy na jednu stranu lepené plochy dle                
                      požadavku nejlépe celoplošně.  
                      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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