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SUPERFIX 

 

 

 

Použití 

 lepení materiálů z neměkčeného polyvinyl-
chloridu 

 montážní lepidlo pro lepení plastových 
trubek a armatur při sestavování a montáži 
vodovodních odpadů, okapů apod. 

 

Výhody 

 lepí také kůži, gumu, plasty, kovy, textil, dřevo, lepenku, papír atd. 

 
 

Pracovní postup 
Lepené plochy očistěte, zdrsněte a nakonec odmastěte (nejlépe acetonovým ředidlem). Lepidlo 
nanášejte na obě lepené plochy v tenké vrstvě. Při lepení trubek je potřeba dodržet co nejmenší 
toleranci spoje, rovné plochy po dobu tuhnutí zatižte. Spoje jsou vodě odolné po dvou hodinách. Po 
použití tubu uzavřete. 
 

Technické údaje  

 Složení kopolymer vinylchloridu, rozpouštědla 

 Vzhled  transparentní až nažloutlá viskózní kapalina  

 Hustota 0,935 g/cm3 

 Viskozita min. 19 s (výtokový pohárek ø 8 mm) 

 Konečná pevnost po 24 hodinách 

 Pevnost spoje (PVC/PVC) min. 2,25 MPa 

 
 

Upozornění 
Lepidlo není určené pro lepení obalů nebo materiálů v přímém kontaktu s potravinami nebo pitnou 
vodou. 
  
 

Skladování 
Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte pře mrazem. Hořlavá kapalina 
I. třídy.  Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale. 
 
 

První pomoc 
Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při 
zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,  
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice, ochranný 
oděv, ochranné brýle. Při potřísnění pokožky ihned setřete hadříkem, důkladně umyjte vodou  
a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Nepoužívejte rozpouštědla. 
 

SUPERFIX  - profesionální lepidlo pro řemesla a služby 



SUPERFIX 

 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme 
převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 

výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
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Zneškodnění  
Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.  
Kategorie odpadu: 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky, 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné. 

 
Balení 
AL tuba, FE plechovka 
 

 

  
 
      

obj. číslo: 0700031 Superfix 80 ml, 54 ks v kartonu 
obj. číslo: 0700032 Superfix 130 ml, 81 ks v kartonu 
obj. číslo: 0700033 Superfix 1 kg, na objednávku 
obj. číslo: 0700035 Superfix 10 kg, na objednávku 


