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1. POPIS V¯ROBKU
Kroxx W-100 je urãen˘ k lepeniu ‰irokej ‰kály materiálov vrá-
tane dreva, papieru, kartónu, koÏe tkanín a pod. Doba tvrdnutia
sa môÏe meniÈ podºa lepen˘ch podkladov, ale spravidla je táto
doba r˘chlej‰ia ako u beÏn˘ch sekundov˘ch lepidiel.

2. POUÎITIE
Tento v˘robok sa pouÏíva k lepeniu dreveného zdobenia
nábytku, na balzové drevo a na kniÏnú väzbu. Veºmi sa hodí na
porézné materiály ãi pomerne hladké a rovné povrchy.

3. VLASTNOSTI NEVYTVRDNUTÉHO MATERIÁLU

Typ chemikálie etyl-2-kyanopropenoát
Farba bezfarebná
Merná hmotnosÈ (g/cm3) 1,06
Viskozita (cP)
– rozmedzie 80–110
– typická hodnota 100
Minimálna pevnosÈ v Èahu (N/mm2) 10
Úplné vytvrdnutie (h) 24
Bod vzplanutia (°C) >85
Záruãná doba (mesiac) 12
Teplota spracovania (°C) –50 aÏ +80

4. DOBA VYTVRDNUTIA LEPIDLA

Priemerná r˘chlosÈ vytvrdnutia (s)
Borovica <15
Buk <20
Cyprus <20
Dub <30
KoÏa <20

5. POKYNY NA POUÎITIE
Proces lepenia je veºmi r˘chly, a preto sa pred lepením uistite,
Ïe obe ãasti materiálu sú správne zarovnané. Ak je treba zlepiÈ
nerovn˘ ãi porézny povrch, je nutné pouÏiÈ aktivaãnú prímes.
Niektoré umelé materiály vyÏadujú primer. Uistite sa, Ïe lepené
diely sú ãisté, suché a nezamastené. Lepidlo sa aplikuje priamo
z obalu. Naneste ‰etrne na jednu stranu lepeného povrchu
a pritlaãte obe ãasti pevne k sebe aÏ do uplynutia doby vytvrd-
nutia.
V súlade so v‰eobecn˘mi pravidlami by malo byÈ pouÏitie kya-
noakrylátu v ão najmen‰om mnoÏstve. PouÏitie väã‰ieho mnoÏ-
stva spôsobí spomalenie tuhnutia a niÏ‰iu pevnosÈ.

6. USKLADNENIE
Lepidlo by malo byÈ skladované v chladnej miestnosti mimo sl-
neãného Ïiarenia. Teplota 5 °C je optimálna na uskladnenie.

7. VPLYV VEªKOSTI ·KÁR NA R¯CHLOSË TUHNUTIA
Kroxx sekundové lepidlo má najlep‰ie v˘sledky pri lepení dob-
re priliehav˘ch ãastí. V˘robok by mal byÈ aplikovan˘ vo veºmi
tenkej vrstve, aby bola zaistená r˘chla polymerizácia a pevné
zlepenie. Nadmerné medzery pri lepení spôsobia spomalenie
tuhnutia. Kyanoakrylátové aktivaãné prímesy by mali byÈ pouÏi-
té k ur˘chleniu procesu tuhnutia.

8. R¯CHLOSË TUHNUTIA A PODMIENKY PROSTREDIA
Kroxx sekundové lepidlo vyÏaduje povrchovú vlhkosÈ v podkla-
de, aby zaãal proces tuhnutia. R˘chlosÈ tuhnutia je zníÏená níz-
k˘mi vlhkostn˘mi podmienkami. Nízké teploty taktieÏ môÏu
spomaliÈ proces tuhnutia. V‰etky moÏnosti t˘kajúce sa r˘chlosti
tuhnutia sú testované pri 21 °C.

9. ODOLNOSË V PROSTREDÍ A TEPLOTNÉ MAXIMUM
- PEVNOSË SPOJA
Kroxx sekundové lepidlo je vhodné pre pouÏitie do teploty
80 °C. Pri teplote 80 °C si lepenie zachová pribliÏne 70 % pev-
nosti v porovnaní ako pri lepení za teploty 21 °C. PevnosÈ lepe-
nia pri 100 °C bude pribliÏne 50 % z plnej pevnosti ako pri lepe-
ní za teploty 21 °C.
- TEPELNÉ STARNUTIE
Kroxx sekundové lepidlo si udrÏuje cez 90 % zo svojej pevnos-
ti, keì je zahriate na 80 °C po 90 dní a potom je testované pri
21 °C. Ohrievanie na 100 °C uberie pribliÏne 50 % predchádza-
júcej pevnosti.
- CHEMICKÁ ODOLNOSË A ODOLNOSË

VOâI ROZPÚ·ËADLÁM
Kroxx sekundové lepidlo vykazuje v˘bornú chemickú odolnosÈ
voãi väã‰ine olejov a rozpú‰Èadiel vrátane motorového oleja,
olovnatého benzínu, ethanolu, propylalkoholu a freonu. Kyano-
akryláty postupom ãasu nie sú odolné voãi vysokej vlhkosti.

10. ROZSAH ÚDAJOV
Data obsiahnuté v tomto informaãnom letáku sú udávané v ty-
pick˘ch hodnotách a rozsahu. Hodnoty sú zaloÏené na aktuál-
nych zku‰obn˘ch datach a sú overené na obvykl˘ch podkla-
doch.

POZNÁMKA
Fakty tu uverejnené sú predkladané v dobrej viere, Ïe sú spo-
ºahlivé, ale slúÏia len pre informáciu. Kroxx Inc. a zástupcovia
firmy nemôÏu prevziaÈ zodpovednosÈ a ruãiÈ za v˘sledky do-
siahnuté pouÏitím tohoto v˘robku osobami, ktor˘ch metódy sú
mimo na‰ej kontroly. Je na uÏívateºovi urãiÈ vhodnosÈ v˘robku a
metódu pouÏitia ãi prípravy pred upotrebením. Okrem toho uÏí-
vateº je zodpovedn˘ za sledovanie a zabezpeãenie opatrení na
ochranu zdravia zamestnancov a majetku pri zaobchádzaní s
v˘robkom a pri pouÏití ìal‰ích produktov firmy Kroxx Inc.
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