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Superfix Vinyl 
 
 

Charakteristika 

Sada lepidlo + fólie na lepení výrobků z měkkého PVC, 
např. nafukovacích bazénů, míčů, plovacích kol, 
pláštěnek, člunů, matrací - vhodné na většinu oprav.  
Vodě odolné polyuretanové lepidlo vhodné rovněž 
k lepení obuvi, sportovních potřeb, kůže, umělé kůže, 
pryže, textilu, plastů (kromě PE a PP), dřeva, papíru, 
kamene a jiných přírodních materiálů.  

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Sestava 
Lepidlo frog  25 ml +  
PVC fólie 150 cm2 
 Barva lepidla transparentní až nažloutlá 

Měrná hmotnost (25 °C) 0,81 g/cm3 

Viskozita 3400 mPa.s (20 °c) 

Optimální aplikační teplota 25 – 35 °C 

Obsah org. rozpouštědel 0,75 kg/kg výrobku 

 

Návod k použití  

Lepené plochy je potřeba očistit, zdrsnit a nakonec 
odmastit. Po nanesení lepidla na obě lepené plochy 
nechejte 5-10 minut zavadnout. Teprve potom lepené 
plochy spojte a zatižte na dvě hodiny.   

Při opravě bazénů z PVC pod vodou si připravte záplatu 
z PVC fólie, naneste na ní silnější vrstvu lepidla a pod 
vodou přitiskněte na poškozené místo. Vzduchové bubliny 
a přebytečné lepidlo vytlačte ze spoje. Přidržte záplatu 
několik minut.  

 
Čištění  

Použité nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem. Po 
vytvrzení mechanicky. 

Skladování 

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až 
+25 °C. Chraňte pře mrazem.   

Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby 
uvedeného na obale. 

Balení 

Obj. číslo Název Kusů v kartonu Poznámka 

0700023 
Superfix Vinyl 
sada lepidlo  
25 ml + fólie 

 
24 

 
Al tuba 

 

Bezpečnost a zacházení 

Informace  
o nebezpečí: 

H225 Vysoce hořlavá kapalina. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

 
Bezpečnostní 
pokyny: 

P101 Je-li nutní lékařská pomoc, mějte po 
ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně 
nebezpečného odpadu. 
P210 Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a 
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ 
aerosolů. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, 
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 
Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce. 

Označení: Nebezpečí 

 

  Hořlavá kalapina I. třídy nebezpečí. 
 
Pokyny k přepravě:    Omezené množství 5 l,  
                                   jinak ADR UN 1133, III 
 

Poznámka 

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. 

 

Technický list 
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