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EPOXY TMEL 5min SUPER GLUE je určen pro tmelení dřeva, kovů, skelného laminátu, skla, keramiky, většiny plastů (ne pro polyetylen, 
polypropylen, EPP) atd. Po promísení tuhne během 5 minut, pevný spoj po 1 h. Je odolný vůči mech. rázům, vodě a rozpouštědlům; při 
vytvrzování se nesmršťuje, snadno se brousí, vrtá a barví; vyplňuje štěrbiny. Lze použít pro vytváření předmětů zformováním v ruce nebo 
vtlačením do formy.
VAROVÁNÍ: Obsahuje epoxidové složky. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte 
obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Návod k použití:
1. Lepené plochy musejí být suché, čisté bez mastnot. Pro zvýšení přilnavosti styčné plochy 
zdrsněte brusným papírem. 2. Odřízněte zátku umístěnou mezi písty a seřízněte konce 
dávkovacích nástavců obou složek dle obrázku (miřte dávkovačem od sebe). 3. Z 
dávkovače stiskem pístů vytlačte stejný objem pryskyřice i tužidla na vhodnou plochu 
(použijte kartón nebo plast z obalu epoxidu, ne kov) a důkladně promíchejte. 4. Lepidlo 
naneste na obě styčné plochy lepených dílů, přiložte je k sobě a zajistěte proti posunutí až 
do vytvrzení lepidla (5 minut při pokojové teplotě). S lepenými díly lze manipulovat po 30 
min, plná pevnost spoje po 24 h. Nadbytečné lepidlo ihned otřete hadříkem namočeným 
v denaturovaném lihu. 5. Po použití nasaďte zátku (rovná krátká hrana na ústí dávkovače s 
ploškou). Skladujte s ústími dávkovačů nahoru.

SuperGlue Epoxidový tmel 5min Po vytvrzení tmavě šedý
Pracovní čas 5 minut


