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LOXEAL ®  UV 36-23 
 
Charakteristika 

UV vytvrzující těsnící a lepící hmota, neobsahuje silikony 
ani izokyanáty. Určeno pro vytváření pružných spojů, které 
mohou být deformovány nebo stlačovány, protože produkt 
má dobrou vnitřní soudržnost a pružnost. Vhodné pro 
tmelení a lepení velkých dotykových displejů, monitorů, 
LCD apod. Lze použit jako pružný tmel v elektronických 
zařízeních na materiálech z kovu, keramiky i umělých 
hmot. Překlene mezery až do 0,2 mm. Je vyráběno 
společností s registrovaným systémem managementu 
kvality a životného prostředí dle ISO 9001 a ISO 14001. 

 

Fyzikální vlastnosti 
Složení akrylátový ester 

Barva bezbarvý 

Specifická hmotnost (25 °C) 1,10 g/m 

Viskozita (25°C) 1000 – 3000  mPa∙s 

Bod vzplanutí > 100 °C 

Doba vytvrzování (lampa 365 nm) 10 – 30 s 

Doba použitelnosti (15 °C) 
6 měsíců  
(původní balení 

 

Návod k použití  

Pro lepší pevnost a odolnost spoje doporučujeme povrchy 
vyčistit, odmastit a osušit. Polymerace pomoci UV záření 
závisí na intenzitě UV lampy, vzdálenosti od zdroje UV 
světla, na velikosti spáry a na světelné propustnosti 
podkladu. Doporučujeme používat UV světelné zdroje 
pracující v oblasti 365 nm až 420 nm, o výkonu 100 
mW/cm2. Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na 
velikosti spáry. 
 
 
Charakteristické vytvrzovací vlastnosti  

Zabarvení (Hazen APHA) 10 

Pevnost při přetržení (DIN 53504) 1 – 2 N/mm2 

Prodloužení při přetržení (DIN53504) 200– 400 % 

Teplotní odolnost -55 °C /+150 °C 

Světelná propustnost > 99 % 

Tvrdost dle Shora A 15 - 25 

 

 
Skladování 

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti při 
teplotě +15 °C až +25 °C). Nepoužité vytlačené lepidlo 
nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k zne-
hodnocení čistého výrobku.  
 
Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám 
poskytne technický servis Loxeal. 
 

 

Bezpečnost a zacházení 

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. 
 

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. 
 

Technický list 
 


