TECHNICKÝ LIST
Název výrobku:

VIGOR – poly epoxidové lepidlo na kámen

Aplikace:
VIGOR je poly epoxidové lepidlo na žulu, mramor a umělý kámen. Jde o velmi rychlé a dobře
roztíratelné lepidlo. Konzistence zůstává stejná i po smíchání s iniciátorem. Lepidlo VIGOR má
vysokou pevnost a přilnavost již po 45-60 minutách. To umožňuje rychle lepit i při nižších teplotách.
Po vytvrdnutí zůstává lepidlo hladké s vysokým leskem a dobře se leští. Dostupné odstíny: bílá, černá,
béžová (paglierino) a transparentní.

Návod k použití:
Ujistěte se, že lepený materiál je suchý, čistý a bez prachu. Odměřte potřebné množství lepidla a
přidejte 2-3% iniciátoru z tuby (VÁHOVÝ POMĚR). Dobře obě složky promíchejte čistými nástroji.
Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. V případě potřeby dobarvěte lepidlo univerzálními
barvícími pastami nebo oxidy kovů. Nadměrné množství barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla.
Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Po použití plechovky uzavřete.

TECHNICKÁ DATA
Viskozita cps 25oC 20 r.p.m. (ASTM D2196)
Hustota při 25oC gr/cm³
Vzhled pryskyřice / iniciátoru
Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru (váhový poměr)
Doba zatvrdnutí při 25 oC
Doba ztráty lepkavosti tenké vrstvy při 25°C; 50%
relativní vlhkosti
Možnost opracování při 25°C
Minimální teplota pro reakci
Minimální teplota použití po vytvrzení
Maximální teplota použití po vytvrzení
Doba skladovatelnosti při 25°C
Síla přilnavosti na mramoru botticino po 2 hod. ( ASTM
D4541)

polotuhá pasta
1,6
Obarvená pasta
100+2/3
3-5 min.
20 min.
Zhruba po 45-60 min.
+5°C
+5°C
+ 110°C
6 měsíců
4,3
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Síla přilnavosti na mramoru botticino po 24 hod. (
ASTM D4541)
Síla přilnavosti na žule po 2 hod. ( ASTM D4541)

2,2

Síla přilnavosti na žule po 24 hod. ( ASTM D4541)

3

Síla přilnavosti na umělém kameni po 2 hod. ( ASTM
D4541)
Síla přilnavosti na umělém kameni po 24 hod. ( ASTM
D4541)
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3
3

Trvanlivost:
Skladujte v suchu a chladu. Při teplotě od 18 do 25oC v originálním balení je minimální garantovaná
doba skladovatelnosti 6 měsíců.
Bezpečnostní pravidla:
Pryskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před
jejich použitím.
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