
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A következô anyagok ragasztására alkalmas: fa, fém, kerámia, kristály, tégla, gipsz, mûanyag, parafa, réz.
Nem alkalmas: polietilén, polipropilén és teflon felületekre.

Példa: fürdôszobai és konyhai berendezések rögzítése, mint törülközôtartók, tükrök, akasztók, fogasok, szappan-
tartók, mixer tartók; lyukak betömése; törött sarokvasak vagy láncszemek felújítása; fogantyúk, ajtókitámasztók,
telefonkeretek rögzítése; lépcsôk, székek és egyéb bútorok javítása; csövek repedéseinek szigetelése.

ALKALMAZÁS
A felület elôkészítése: Az összeragasztandó felületeknek portól és olajtól mentesnek kell lenniük. Ajánlott a
felületek érdesítése és megszárítása.
A termék elôkészítése:
• Késsel vagy ollóval vágjuk le a szükséges mennyiségû darabot a termékbôl (1.ábra).
• A használandó darabról távolítsuk el a mûanyag fóliát, és a maradékot takarjuk be vele.
• Gyúrjuk össze, mint a gyurmát, míg egységes színû nem lesz (fehér) (2.ábra).
• A megszilárdulás alatt a termék felmelegszik, ami azt jelzi, hogy a két komponens reakcióba lépett (3.ábra).

A termék alkalmazása: 
• Rögzítés: a terméket hordjuk fel a felületekre és nyomjuk össze azokat. A nagyobb méretû tárgyak esetében,

hordjunk fel több darabot is.
• Tömítés: a termékkel töltsük ki a lyukat vagy repedést, és a felületet simítsuk el, mielôtt a termék megkötne.
• Felújítás: a terméket gyúrjuk kívánság szerinti formára és a felületét simítsuk el, mielôtt a termék megkötne.
Maximum 4 percig gyúrható és alkalmazható (+ 23˚C-on).
Praktikus javaslatok: A termék használata után azonnal vízzel és szappannal mossunk kezet. Mielôtt a termék
megkötne a használt szerszámokat tisztítsuk meg vagy a koszos felületeket mossuk le alkohollal vagy acetonnal. A
megkeményedett termék kötôszilárdsága igen nagy, csak mechanikus úton távolítható el.

Pattex Repair Express
Szupererôs eporúd

� 8-10 perc után kôkemény lesz
� Fehér színûre szárad
� Csiszolható, fúrható, festhetô
� Kézzel könnyen gyúrható

� Bôrsemleges – védôkesztyû használata 
nem szükséges

� Erôs: 50 kg/cm2

� –30°C és +150°C között hôálló
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Kötési idô: Az összeragasztott darabok az alkalmazás után 10-15 perccel kezelhetôk (15 perc: szakító ellenállás
>= 10 kg/cm2, 23˚C, vas)
Végleges megmunkálhatósági idô: Körülbelül 60 perc elteltével (+23˚C) a termék csiszolható, fúrható,
megmunkálható és befonható.
Megszilárdulási idô: Az alkalmazás után 24 óra (+23˚C). A megszilárdulási idô hosszabb, ha az átlagos
hômérséklet 23˚C alatti.

FONTOS TUDNIVALÓK
Tárolási körülmények: Táruljuk száraz hûvös helyen +10˚C és +25˚C közötti hômérsékleten.
Eltartható: 2 év, feltéve, ha a megfelelôen táruljuk és az eredeti csomagot nem bontjuk fel.

MÛSZAKI ADATOK
Szín: Fehér
Használati hômérséklet: –30˚C és +150˚C között
Szakítási ellenállás (EN 1465): Kb. 50 kg/cm2 (23˚C, vas)
D szakítási ellenállás: Kb. 70
Egyéb tulajdonságok: Könnyen gyúrható. Nedves felületeknél is alkalmazható, víz alatt is megköt. A

megszilárdulás során a termék térfogata nem csökken és nem nô. A megkötött
anyag csiszolható, polírozható, fúrható, megmunkálható és festhetô. Ellenálló a
vízzel, olajjal és a közönséges oldószerekkel szemben.

KISZERELÉS
Csomagolás: 48 g Gyûjtôcsomagolás: 12 db/karton

ÖSSZETÉTEL
Gyantát, edzôt és adalékanyagokat tartalmaz.

Származási hely: Spanyolország

HENKEL MINÔSÉGGEL

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munka-
körülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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