
Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY 
Připravené k použití a se zvláště dobrou přilnavostí.

• Rychlá reakce složek 

• Zvláště dobrá přilnavost k holému, eloxovanému a lakovanému hliníku, dřevu, kovu a sklolaminátu* 

• Houževnatý tuhý film lepidla, houževnaté pružné ve vytvrzeném stavu

• Velmi dobrá schopnost vyplňování a tekutost

• Vysoká odolnost proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření

• Použitelné pro povlakované a eloxované profily 

• Ihned připravené k použití s přiloženou statickou mísící špičkou 

• Lehce zatížitelné již po 4 hodinách

• Neobsahuje izokyanát

*Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku
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Dvousložkové lepidlo nejen k lepení kovů.
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Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY
Připravené k použití a se zvláště dobrou přilnavostí.

Vlastnosti výrobku:

Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY je dvousložkové houževnaté lepidlo na 
bázi polyuretanu pro lepení kovů. Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY je 
odolné proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Díky velmi dobré počáteční 
přilnavosti lze lepený spoj mírně zatížit již asi po 4 hodinách. Lepidlo na kov 
blaugelb 2K EPOXY vytvoří houževnatou tuhou vrstvu vysoké pevnosti, ale 
přesto si ve vytvrzeném stavu zachovává určitou pružnost.
Pomocí přiložené statické mísící špičky je lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY 
ihned připravené k použití a snadno se aplikuje. Snadnému zpracování na-
pomáhá velmi dobrá schopnost vyplňování a tekutost.

Oblasti použití: 
Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY se obecně používá pro lepení hliníkových 
rohových úhelníků a profilů při výrobě oken, dveří a kovových konstrukcí. 
Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY je zvláště vhodné pro lepení holých, 
eloxovaných nebo lakovaných hliníkových profilů.

Podklady: 
Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY dosahuje velmi dobrých hodnot přilna-
vosti na materiálech běžných ve výrobě oken, jako je hliník, dřevo, sklolami-
nát, kovy apod. 

Přednosti výrobku:

• rychlá reakce složek 
• zvláště dobrá přilnavost k holému, eloxovanému a lakovanému  

hliníku, dřevu, kovu a sklolaminátu* 
• houževnatý tuhý film lepidla, houževnaté pružné ve vytvrzeném stavu
• velmi dobrá schopnost vyplňování a tekutost
• vysoká odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
• odolné proti UV záření
• použitelné pro povlakované a eloxované profily 
• ihned připravené k použití s přiloženou statickou mísící špičkou 
• lehce zatížitelné již po 4 hodinách
• neobsahuje izokyanát

*Proveďte vhodnou předběžnou zkoušku.

Technické údaje:

Základ materiálu: epoxidová pryskyřice, dvousložková 
(epoxidová pryskyřice a aminové tužidlo)

Barva: bílá

Vytvrzovací systém: reakce dvou složek

Směšovací poměr pryskyřice a tužidla: 1:1 objemově

Doba zpracovatelnosti při +20 °C: cca 60 minut

Hustota:
DIN 53479

1,30 g/cm³ (směs)

Tvrdost (Shore D):
DIN 53505

cca 65

Vrstva filmu: po vytvrzení houževnatý

Pevnost ve smyku:
DIN 53283

20 N/mm²

Obsah rozpouštědla: žádný

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C

Odolnost proti vlhkosti: velmi dobrá

Skladovatelnost: min. 15 měsíců v neotevřeném obalu při 
teplotě +5 °C až +25 °C

Forma dodávky: dvojitá kartuše 510 g / 380 ml s přiloženou 
statickou mísicí špičkou

Třída nebezpečnosti podle VbF: žádná

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY 510 g / 380 ml 6 kartuší 0323115

Statická mísící špička blaugelb (náhrada) 1 kus 0130193

Příprava a zpracování:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý a zbavený mastnoty, silikonu, prachu a 
volných částic. Zbytky oddělovacích prostředků z výroby nebo ochranných 
fólií musí být z podkladu zcela odstraněny. Zbroušení má u kovů příznivý 
vliv na přilnavost. Vytlačujte obě složky přiloženou statickou mísící špičkou, 
dokud nemá směs stejnoměrnou barvu.

Před použitím je nutné materiál zkontrolovat pomocí příslušných vlastních 
pokusů z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené použití. 

Uvědomte si prosím:
Po výměně mísící špičky, přestávce v práci, nebo při otevření nové kartuše 
se musí vždy vytlačit dostatečné zkušební množství, aby se docílilo homo-
genní směsi. Z bezpečnostních důvodů se prvních 20 ml lepidla nesmí pro 
lepení použít.
Dbejte na rovnoměrné nanášení. 

Po přerušení zkontrolujte průchodnost statické mísicí špičky. Přitom zkont-
rolujte, zde se v jednotlivých složkách vytvořily vytvrzené zbytky lepidla. Při 
ucpané mísicí špičce vzniká příliš vysoký protitlak na pístu kartuše a vede 
k netěsnostem. Pokud je lepidlo již tuhé, gelovité nebo vytvrzené, musí se 
statická mísící špička vyměnit. 

Doba vytvrzení montážního lepidla blaugelb 2K EPOXY v mísicí špičce a 
doba použitelnosti statické mísicí špičky je závislá na teplotě. Při nízkých 
teplotách se doba zpracovatelnosti a doba vytvrzení prodlužuje, při vyso-
kých teplotách zkracuje. Vytlačené množství za jednotku času se snižuje při 
nízkých teplotách (hustý materiál) a zvyšuje při vyšších teplotách (tekutější 
materiál). Pracovní teplota by se tudíž měla pohybovat okolo +20 °C.

Zabraňte přímému kontaktu nezreagovaného lepidla s kůží, noste ochranné 
rukavice.

Zpracování montážního lepidla blaugelb 2K EPOXY se může provádět po-
mocí pneumatické pistole nebo ruční pistole (nevhodné pro sériovou vý-
robu). Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY naneste pomocí statické mísící 
špičky rovnoměrně na lepené součásti a poté je spojte. Potřebná tloušťka 
vrstvy lepidla závisí na spojovaných materiálech. Zamezte vzniku dutin a 
uzavřených vzduchových bublin.  
 
Lepený spoj se může lehce zatížit již asi po 4 hodinách. Konečné pevnosti 
je dosaženo po cca 12 hodinách (při +18 °C). Při vyšších teplotách probíhá 
vytvrzování rychleji, při nízkých teplotách pomaleji.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.



Srpen 2017 - ME | WS | 0001 - www.meesenburg.de

Lepidlo na kov blaugelb 2K EPOXY
Připravené k použití a se zvláště dobrou přilnavostí.

Čištění a oprava:

Nářadí ihned po použití vyčistěte čističem na hliník blaugelb ELP  
(č. výr 0008432). Po vytvrzení lze lepidlo na kov blaugelb 2K EPOSY  
odstranit jen mechanicky. Vytvrzené lepené spoje nelze znovu uvolnit.

Dodání a způsob skladování:

Skladujte v originálním obalu, v chladu a v suchu, chraňte před mrazem 
a horkem. Při teplotě skladování mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost 
nejméně 15 měsíců. 

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy. 

Bezpečnostní pokyny:

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním listům. Pouze pro komerční  
uživatele.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


