
Arkusz danych technicznych

Power glue

Cechy charakterystyczne
• elastyczny
• klej uniwersalny
• technologia Superflex
• mleczno-przezroczysty
• bez rozpuszczalników
• bezwonny
• odporny na uderzenia, skr canie, wod  oraz ekstremalne temperatury od –50 °C do

+120 °C
• mo na stosowa  w pozycji pionowej
• naprawia i wi e szeroki wachlarz materia ów
• do u ytku w pomieszczeniach i na zewn trz

Dziedziny zastosowania

Klej naprawczy Pattex repair extreme jest idealny do naprawiania oraz czenia wszystkich
materia ów, z wyj tkiem PE, PP oraz Teflonu.
Przylega do ró nych pod y:
Ø metalu – stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, stali,
Ø tworzyw sztucznych – nylonu, akrylu, PVC, ABS, poliw glanów
Ø gumy- naturalnej, syntetycznej, silikonowej
Ø nieorganiczne –beton, cement, kafelki, kamie  naturalny, szk o, porcelana
Ø materia y naturalne – drzewo, sklejka, skóra, tkaniny, karton

Dane techniczne

Opakowanie:  tubka 8 g
Sk ad:   silano-terminalny prepolimer
Kolor:   mleczno-przezroczysty
Wo :    bezwonny

sto :   1.04-1.08 g/cm3

Czas krzepni cia:  8 minut
Ca kowicie wyschni ty: po 48 godzinach
Wyd enie:  430 %
Twardo :   29
Okres przechowywania: 12 miesi cy



Instrukcja u ycia

Powierzchnia do wi zania musi by  czysta, sucha i wolna od kurzu oraz t uszczu.
Mo liwo  podwójnego wi zania:
1. czenie jednostronne:
Pattex repair extreme mo e zosta  zredukowany do bardzo cienkiej warstewki w celu
utworzenia bardzo przezroczystego spojenia. Przycisn  powierzchnie do siebie i
przytrzyma  przez minimum 2 godziny. Sklejane obiekty mo na przesuwa  w ci gu
pierwszych 5 minut. Ca kowicie zasycha po 48 godzinach. Pattex repair extreme mo e by
nak adany szczelin oraz zachowania du ej elastyczno ci po czenia mi dzy cz ciami.
2. czenie kontaktowe (Wy sza pocz tkowa lepko ):
Na  dwie grube warstwy na obie powierzchnie. Pozostawi  na 5-10 minut. Przycisn
mocno do siebie obie powierzchnie. Z powodu wy szej pocz tkowej lepko ci, spojenia nie
mo na ju  korygowa . W przypadku trudnych spoin, u ycie ta my mo e by  pomocne
podczas pierwszych 2 godzin. Ca kowicie zasycha po 48 godzinach.

Post powanie  z  preparatem  i  jego  magazynowanie

Przechowywa  w suchym i ch odnym miejscu w temperaturze w przedziale od +5°C do
+30°C. Czy ci  brudne powierzchnie u ywaj c tkaniny nas czonej alkoholem. Po u yciu
natychmiast zamkn  tubk . Trzyma  z dala od dzieci. Zawiera N - (3-
(Trimetoksilylo)propylo) etylenodiamin . Mo e powodowa   wyst pienie  reakcji
alergicznej. U ywa  przy dobrej wentylacji. Nie u ywa  w pobli u ognia.

rodki pierwszej pomocy

W przypadku wdychania;
Zapewni   oddychanie  wie ym  powietrzem.
W przypadku kontaktu ze skór
Zdj   ska on   odzie .  Wytrze   ska ony  obszar  skóry  mi kk   tkanin ,  a  nast pnie
przemy   bie   wod                                z   agodnym  myd em,  zastosowa   krem
piel gnacyjny.
W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast  wyp uka   oczy  du   ilo ci   bie cej  wody  /  przez  oko o  15  minut /,
je eli  objawy  utrzymuj   si   zasi gn   porady  okulisty.
W przypadku spo ycia
Przemy  usta oraz gard o. Wypi  1-2 szklanki wody  i  skonsultowa   si   z  lekarzem


