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                     LOXEAL®  3461 
 

Charakteristika 

Loxeal 3461 je dvousložkové středně rychle vytvrzující 
akrylátové lepidlo, určené speciálně pro lepení polyolefinů 
(PP, PE, HDPE, LDPE …) a jiných obtížně lepitelných 
plastů jako jsou PTFE, PBT, EDPM v kombinaci s jinými 
plasty, jako je ABS a PVC a také pro lepení kovů. 
Směšovací poměr je 1:1. Obsahuje mikročástice pro 
vytvoření optimální vrstvy lepidla, vytvrzuje při pokojové 
teplotě, má vysokou pevnost ve smyku a odlupování. 
Nevyžaduje žádnou předběžnou úpravu povrchu, která je 
obvykle potřebná pro lepení plastů s nízkou povrchovou 
energií.    

Fyzikální vlastnosti 

 Složka A Složka B 

Složení 
ester 
metakrylátu 

ester 
metakrylátu 

Vzhled průsvitný průhledný 

Viskozita (při 25°C)  tixotropní 
 

25 000 mPas 
 
 Směšovací poměr 1 : 1 

Specifická hmotnost  1,0 g/ml 1,0 g/ml 

Max. mezera mezi lepenými 
plochami 

1 mm 

Skladovatelnost (25°C) 6 měsíců v původních obalech 

 

Vlastnosti vytvrzeného lepidla při +25 °C (charakt. 
hodnoty) 
  

Tvrdost (Shore D) 40 – 50 

Pevnost ve smyku (ISO 4587 při 25°C) 

PE 4 MPa – porušení lepeného spoje 
 

HDPE 10 MPa – porušení lepeného spoje 
 

PP 6 MPa – porušení lepeného materiálu 
 

ABS 4 MPa – porušení lepeného materiálu 
 

PBT 5 MPa – porušení lepeného spoje 
 

PTFE 1,5 MPa – porušení lepeného spoje 
 

PVC 5 MPa – porušení lepeného materiálu 
 

EPDM 5 MPa – porušení lepeného materiálu 
 

Al / PE 5 MPa – porušení lepeného spoje 
 

 

Odolnost proti odlupování (ISO 4578 při 25 °C) 

Al 120 N/25mm 

    

Vytvrzovací vlastnosti při +25 °C (charakter. hodnoty)  

Doba zpracování 5 – 8 minut* 

Doba fixace 12 minut 

Plné vytvrzení 
 

24 – 36 hodin 
 

* Čas zjištěný smícháním 2 g složek A + B za použití    
   směšovací špičky 

 

Odolnost vůči okolnímu prostředí 
Závislost pevnosti na teplotě 

 

Chemická odolnost 

Níže uvedená tabulka ukazuje změnu odporu po 14denní 
expozici uvedenými chemikáliemi při teplotě 25 °C 
(objemová koncentrace je v %). 
V případě AD-BLUE byly vzorky exponovány po dobu 
5000 hodin. 
PP vzorky testovány podle ISO 4587 při + 25 °C. 
  

Chemická odolnost 

Prostředí % odolnosti 

voda 100 

AD BLUE 100 

kyselina dusičná 10 % 100 

kyselina fluorovodíková 10 % 100 

kyselina chlorovodíková 10 % 100 

kyselina fosforečná 10 % 95 

kyselina sírová 10 % 100 

 
 
Upozornění 

Toto lepidlo není schváleno pro kontakt s tekutým ani 
s plynným kyslíkem. 
 

 

 

 

Teplota [°C] 

Závislost pevnosti na teplotě 
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Skladování 

Skladovatelnost 6 měsíců při skladování výrobku                
v chladné a suché místnosti při teplotě do +25°C. Pro lepší 
uchovatelnost sladujte v chladničce při teplotě mezi +2 °C 
až +7 °C. Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do 
původního obalu. Dojde k znehodnocení čistého výrobku.  
Další informace o použití, skladování či manipulaci vám 
poskytne technický servis Loxeal. 
 
 
Bezpečnost a zacházení 

Před použitím prostudujte bezpečnostní listu výrobku. 

 

Návod k použití  

• Příprava povrchu  
Nejlepšího výsledku se dosáhne poškrabáním povrchu  
a následným odmaštěním. 
Lehce poškrábejte kovové i plastové povrchy (neplatí pro 
polyolefiny). Potom podklad odmastěte - očistěte vhodným 
čističem (tj. Loxeal Pulitore 10 nebo aceton nebo 
izopropylalkohol). 
 

• Aplikace lepidla  
Výrobek je balen v dvojité kartuši. 
 
1. Použijte vytlačovací pistoli. Zkontrolujte, zda je lepidlo 
po vytlačení přes mísicí špičku homogenní.  
 
2. Po nasazení směšovací špičky na kartuši (dodávaná 
samostatně) smíchejte složku A se složkou B. Pokud 
budete směšovat obě složky ručně, doporučujeme dodržet 
poměr směšování uvedený v technickém listu. 
 
3. Při nanášení výrobku za použití směšovací špičky 
nepoužívejte první 3/4 cm vytlačeného produktu. Vyvarujte 
se míchání velkého množství produktu, protože jeho 
zahřáti způsobené chemickou reakcí může být 
nebezpečné a může způsobit ztrátu produktu. 
 
• Doba zpracovatelnosti 
Doba zpracovatelnosti smíšeného produktu je závislá na 
teplotě.  
Vyšší teplota snižuje dobu zpracovatelnosti a naopak. 
 
• Montáž 
Díly, které mají být spojeny, musí být sestaveny 
bezprostředně po nanesení produktu a udržovány stlačené 
k sobě až do úplné polymerace, aniž by docházelo  
k mechanickému namáhání. 
 
5. Čištění 
Nadbytek lepidla lze odstranit acetonem nebo jiným 
čističem na bázi rozpouštědla, který se snáší s lepenými 
materiály. Použité nářadí musí být vyčištěné před 
vytvrzením lepidla. Po vytvrzení lze lepidlo odstranit pouze 
mechanicky. 
 

 

 

 

Poznámka 

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány 
v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního 
charakteru.  
Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených 
jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého 
uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného 
v tomto dokumentu.  
Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, 
včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní 
účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.  
Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za 
následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně 
ušlého zisku. 
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