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1. POPIS V¯ROBKU
Kroxx Magic Drop je v‰estrannû pouÏitelné sekundové lepidlo,
které je vhodné pro lepení vût‰iny kovov˘ch, plastov˘ch,
pryÏov˘ch a keramick˘ch materiálÛ. Doba vytvrzení se mÛÏe
mûnit dle pouÏit˘ch materiálÛ, ale vût‰ina jejich kombinací je
slepena velice rychle bûhem 2-5 sekund.

2. POUÎITÍ
Tento v˘robek je vhodn˘ pro pouÏití na magnety, dobfie
pfiiléhavé povrchy plastÛ, kovÛ a pryÏe. ProtoÏe jde o lepidlo s
nízkou viskozitou, doba schnutí je extrémnû rychlá.

3. VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU

Typ chemikálie etyl-2-kyanakrylát
Barva bezbarvé
Mûrná hmotnost (g/cm3) 1,06
Viskozita (cP)
– rozmezí 1-5
– typická hodnota 3
Pevnost v tahu (N/mm2) 20
Doba tvrdnutí (s) 10-30
Úplné vytvrzení (h) 24
Bod vzplanutí (°C) >85
Záruãní doba (mûsíc) 12
Maximální síla vrstvy (mm) 0,15
Teplota zpracování (°C) –50 aÏ +80

4. DOBA VYTVRZENÍ LEPIDLA

PrÛmûrná rychlost vytvrzování (s)
KÛÏe 2–20
ABS/ABS 2–5
Guma 1–5
Ocel 5–15

5. POKYNY K UÎITÍ
Proces lepení je velice rychl˘, a proto se pfied lepením ujistûte,
Ïe obû ãásti materiálu jsou správnû zarovnány. Pokud je tfieba
slepit nerovn˘ ãi porézní povrch, je nutné pouÏít aktivaãní
pfiímûsi. Nûkteré umûlé materiály vyÏadují primer. Ujistûte se, Ïe
ãásti ke slepení jsou ãisté, suché a nemastné. Lepidlo je apliko-
váno pfiímo z obalu. Naneste ‰etrnû na jednu stranu slepované-
ho povrchu a pfiitlaãte obû ãásti pevnû k sobû aÏ do uplynutí
doby vytvrzení.
V souladu s v‰eobecn˘mi pravidly by mûlo b˘t pouÏito kyano-
akrylátu v co nejmen‰ím mnoÏství. PouÏití vût‰ího mnoÏství
zpÛsobí zpomalení tuhnutí a niÏ‰í pevnost.

6. USKLADNùNÍ
Lepidlo by mûlo b˘t skladováno v chladné místnosti mimo slu-
neãní svit. Teplota 5 °C je optimální pro uskladnûní.

7. VLIV VELIKOSTI SPÁR NA RYCHLOST TUHNUTÍ
Kroxx sekundové lepidlo podává nejlep‰í v˘sledky pfii lepení
dobfie pfiiléhav˘ch ãástí. V˘robek by mûl b˘t aplikován ve velice
tenké vrstvû, aby byla zaji‰tûna rychlá polymerizace a pevné
slepení. Nadmûrné mezery pfii lepení zpÛsobí zpomalení tuhnu-
tí. Kyanoakrylátové aktivaãní pfiímûsi by mûli b˘t pouÏity k
zrychlení procesu tuhnutí.

8. RYCHLOST TUHNUTÍ A PODMÍNKY PROST¤EDÍ
Kroxx sekundové lepidlo vyÏaduje povrchovou vlhkost podkla-
du, aby se zahájil proces tuhnutí. Rychlost tuhnutí je sníÏena
nízk˘mi vlhkostními podmínkami. Nízké teploty také mohou
zpomalit proces tuhnutí. V‰echny moÏnosti t˘kající se rychlosti
tuhnutí jsou testovány pfii 21 °C.

9. ODOLNOST V PROST¤EDÍ A TEPLOTNÍ MAXIMUM
- PEVNOST SPOJE
Kroxx sekundové lepidlo je vhodné pro pouÏití do teploty 80 °C.
Pfii teplotû 80 °C si lepení zachová pfiibliÏnû 70 % pevnosti v
porovnání jako pfii lepení za teploty 21 °C. Pevnost lepení pfii
100 °C bude pfiibliÏnû 50 % z plné pevnosti jako pfii lepení za
teploty 21 °C.

- TEPELNÉ STÁRNUTÍ
Kroxx sekundové lepidlo si udrÏuje pfies 90% ze své pevnosti,
kdyÏ je zahfiáno na 80 °C po 90 dní a pak testováno pfii 21 °C.
Ohfiívání na 100 °C a pak testování pfii 21 °C ubere pfiibliÏnû
50 % poãáteãní pevnosti.

- CHEMICKÁ ODOLNOST
A ODOLNOST VÒâI ROZPOU·TEDLÒM
Kroxx sekundové lepidlo vykazuje v˘bornou chemickou odol-
nost vÛãi vût‰inû olejÛ a rozpou‰tûdel vãetnû motorového oleje,
olovnatého benzínu, ethanolu, propylalkoholu a freonÛm. Kya-
noakryláty postupem ãasu nejsou odolné vÛãi vysoké vlhkosti.

10. ROZSAH ÚDAJÒ
Data obsaÏená v tomto informaãním letáku jsou udávána v ty-
pick˘ch hodnotách a rozsahu. Hodnoty jsou zaloÏeny na aktu-
álních zku‰ebních datech a jsou ovûfieny na obvykl˘ch podkla-
dech.

POZNÁMKY
Fakta zde uvefiejnûná jsou pfiedkládána v dobré vífie, Ïe jsou
spolehlivá, ale slouÏí pouze pro informaci. Kroxx Inc. a zástup-
ci firmy nemohou pfievzít odpovûdnost a ruãit za v˘sledky do-
saÏené pouÏitím tohoto v˘robku osobami, jejichÏ metody jsou
mimo na‰i kontrolu. Je na uÏivateli urãit vhodnost v˘robkÛ a
metod pouÏití ãi pfiípravy pfied upotfiebením. Kromû toho uÏiva-
tel je zodpovûdn˘ za sledování a pfiizpÛsobení opatfiení na
ochranu zdraví zamûstnancÛ a majetku pfii zacházení s v˘rob-
kem a pfii pouÏití dal‰ích produktÛ firmy Kroxx Inc.
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