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Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnu
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
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Ľahkopoužiteľnémontážnelepidlosvysokoupoč
Vláknamizosilnenákonštrukcialepidlazaisťujevysokúpevnos
životnémuprostrediu. Zvlášť vhodnépreporéznemateriály
 
Technické dáta: 

Báza 

Konzistencia 

Systém vytvrdzovania 

Merná hmotnos ť: 

Teplotná odolnos ť(po vytvrdnutí) 
Otvorený čas (20°C/65% r. v.) * 

Počiato čná pri ľnavos ť 

Finálna pevnos ť spoja 

Finálna pevnos ť spoja 

Finálna pevnos ť spoja 
*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okol
 
Charakteristika: 
� zosilnené vlákna 
� počiatočná priľnavosť vyššiaako 300kg/m²
� bez obsahu rozpúšťadiel 
� vhodné na lepenie na nerovné povrchy
� aplikácia na jeden z podkladov 
� vynikajúca priľnavosť na širokú škálu stavebný

materiálov 
� vhodné pre interiér aj radu vonkajších aplik
� bez zápachu 
 
Príklady použitia: 
� určenéna lepenie mnohých materiálov s okamžitou 

fixáciou 
� lepí drevo, radu plastov, tehly, kameň, dlaždice, kovy na 

porézne povrchy ako betón, omietka, MDF, OSB, 
preglejka, drevotrieska, sadrokartón apod.

� vhodné na lepenie dekoratívnych prvkov
líšt, obkladových dosiek apod. 

� na vertikálneaj horizontálne lepenie 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: kartuša 380 g 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom 
obalena suchom a chladnom miestepri teplotách +5°C
+25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-REX EXTRA FIX 

tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, po
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednos
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némontážnelepidlosvysokoupočiatočnoupriľnavosťou. 
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vhodnépreporéznemateriály. 

akrylátový polymér 

pasta 

fyzikálne vysychanie 

cca 1,30 g/ml 

-20°C až +70°C 

15 minút 

min. 300 kg/m² 

drevo - drevo cca. 22 kg/cm² 

drevo - hliník cca. 16 kg/cm² 

drevo - PVC cca. 12 kg/cm² 
v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu apod.

300kg/m² 

na nerovné povrchy 

na širokú škálu stavebných 
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Podklady:  
Vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy
a Asfaltu. Aspoň jeden z povrch
dvochnesavých povrchov sa výrazn
lepidla). 
Stav povrchu: čistý, suchý, súdržný
 
Odporú čame vždy uskuto čniť
 
Pracovný postup: 
Lepidlo naneste aplikačnou pištoľ
pruhov alebo bodov (pri lepení v
15cm od seba). Lepidlo vždy naneste 
lepených častí. Ihneď silno stlač
paličkou. Pri lepení veľmi ťažkých p
ich zafixovanie po dobu úplného vytvr
hodín.). Aplikačná teplota: +5°C až +35°C.
Čistenie: nevytvrdnuté vodou, po vytvrdnut
Opravy: T-REX EXTRA FIX 
 
Bezpečnos ť: Dodržujte bežné podm
bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny vi
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ť materiálov, podkladov, počet ich možných 
 zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 

, povaha podkladu apod. 

y obvyklé povrchyokrem PP, PE, Teflónu 
 jeden z povrchov by mal byťsavý (pri lepení 

výrazne predlžuje doba vytvrdnutia 

držný, bez mastnoty a prachu 

čniť predbežný test pri ľnavosti. 

štoľou na jednu plochu vo forme 
i lepení väčších plôch aplikujte pruhy 

). Lepidlo vždy naneste aj po okrajoch a do rohov 
stlačte, prípadne poklepte gumovou 
žkých predmetov môže byťpotrebné 

po dobu úplného vytvrdnutia lepidla (24-48 
teplota: +5°C až +35°C.  

po vytvrdnutí mechanicky. 

žné podmienky hygieny a 
pokyny viď etiketa výrobku. 


