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The data on this sheet have been drafted according to the last state of the laboratory data. Technical characteristics can be changed or 
adapted. We are not responsible in case of incompleteness. Before usage, one needs to ensure that the product is suitable for its 
application. Therefore, tests are necessary. Our general conditions apply. 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 
 
PARAGLUE 100 je jednozlo�kové  ethyl-
cyanoacrylátové lepidlo.. Vytvára pevné spoje s väè�inou 

povrchov pou�ívaných v priemysle , zvlá�� vhodný je k 

lepeniu nároèných povrchov ako guma, plasty, EPDM 

guma a polypropylén . 
PARAGLUE 100 je lepidlo so strednou viskozitou, 
rýchloschnúce pri izbovej teplote. Má výbornú odo¾nos� 
proti vlhkosti a zachováva si svoju pevnos� aj pri 
nízkych teplotách . Neobsahuje rozpú��adlá.  
PARAGLUE 100 je vhodný na lepenie okien a �pár. 
 

APLIKÁCIA 
 
PARAGLUE 100 je �sekundové lepidlo� ,výborné na 

lepenie dýh a umelých tabú¾ na drevotriesku , 
rybinových spojov  a zväè�ených èapov, medzier a 
trhlín. Je vhodný na lepenie tvrdého a exotického  dreva 

. 
 

APLIKÁCIA 
 
V�etky zlepované povrchy by mali by� odmastené 

acetónom alebo  Top Cleaner, MEC. Aplikujte kvapku  
PARAGLUE 100 na jednu zo zlepovaných èastí. Ihneï 
spojte a  jemne stlaète aby sa zabránilo posunu èastí alebo 

vzniku medzier v zlepovanom spoji. Vytvrdnutie sa 
dosiahne behom 10 sekúnd. 

 
 
 
 
 

 

SKLADOVATE¼NOS� 
 
Min. 12 mesiacov na tmavom mieste, pri teplote medzi  
+5C a +25C. 
 

BALENIE 
 
20 g fla�tièka 
 

BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA 
 
V prípade polepenia ko�e umy� vodou a mydlom a 
jemne odtráni�, zlúpnu� tupým predmetom. Vyhnú� sa 
dlhodobému kontaktu s poko�kou zvlá�� ak je senzitívna 

alebo zranená. Oèi by mali by� chránené pred náhodným 

zasiahnutím. V prípade zasiahnutia oèi vypláchnite ihneï 
prúdom vody a vyh¾adajte lekárske o�etrenie. 
V prípade rozliatia väè�ieho mno�stva lepidla na povrchy 

ako napríklad papier, bavlna, dôjde k ve¾mi rýchlemu 

vytvrdnutiu lepidla. 
Zasiahnuté �atstvo je potrebné èo najskôr odstráni� z tela 
aby nepri�lo k spáleniu poko�ky.   
Skladujte mimo dosah detí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ  ÚDAJE 
 
Základný materiál zmes ethyl kyanoacrylatu a acrylat polymeru 
Farba Transparentná  
Teplota vznietenia  > 85C 
Viskozita pri  25C 100 mPa.s 
Merná hmotnos�  1,05 
Rýchlos� vytvrdnutia Plasty : 2-20 sec 

Kovy : 5-30 sec 
Gumy : 1-5 sec 

 


