
Kyanoakrylátové konstrukční 
gelové lepidlo

Trvanlivá aplikace
Gelová konzistence do značné míry 
zabraňuje stékání materiálu.

Rychlé lepení
Lepidlo tuhne extrémně rychle.

Univerzální použití
Lepí hladké i porézní povrchy.

Čistá práce
Rychlé a snadné otevírání usnadňuje 
práci.

Bez obsahu rozpouštědel a sili-
konu

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek nene-
seme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje tech-
nické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, 
kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce 
jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet 
produkty.

Obj. č. 0893 403 0893 403 1
Bal. 1/40 1/10
Hmotnost obsahu 3 g 20 g
Chemická báze Monomer ethyl-2-kyanoakrylát Monomer ethyl-2-kyanoakrylát
Barva Transparentní Transparentní
Max. velikost spáry mezi 
lepenými povrchy 0,25 mm 0,25 mm

Min./max. doba tuhnutí 20-100 s 20-100 s
Min./max. odolnost vůči tep-
lotám -40 až 85 °C -40 až 85 °C

Doba použitelnosti od data 
výroby 12 měsíců 12 měsíců

Související produkty Obj. č.
Primer 0893 091 5
Aktivátor 0893 301 20
Ochranné brýle CePheus®               0899 102 250
Montážní Rukavice Komfort 0899 400 607
Jednorázové rukavice, nitril 0899 470 03

Oblast použití
Pro lepení pryžových profilů u dřevě-
ných a PVC oken, držáků štítků, lepení 
gumových těsnění, opravy poškozených 
hran apod.

Možné podklady:
kov, korek, plst, kůže, guma, porcelán, 
plasty (např. uPVC, ABs) – i navzájem 
mezi sebou

Návod
Lepené plochy musí být čisté, odmaštěné 
a suché. Naneste lepidlo v tenké rovno-
měrné vrstvě pouze na jednu lepenou 
plochu. spojte lepené plochy pod dosta-
tečným tlakem, abyste dosáhli dokona-
lého dosednutí.

Upozornění
Nejlepšího výsledku lepení dosáhnete 
s přípravkem Würth Primer. Reakci 
kyanoakrylátových lepidel Würth lze 
urychlit aktivátorem. Lze použít na pod-
klady všech druhů; nezapomeňte ale 
lepidlo nejdříve vyzkoušet na skrytém 
místě. Doporučujeme používat ochranné 
rukavice a brýle.
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