
Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL
Ve vteřině slepí, co má zůstat spojené.

• Velmi rychle vytvrzuje

• V kapací lahvičce

• Vhodné pro PMMA a akrylové povrchy

• Odolné vůči vlhkosti a teplotě

• Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutnoucí

• Neobsahuje rozpouštědla

• Vytváří silový spoj s houževnatou lepenou spárou
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Vteřinové lepidlo střední viskozity pro  
nesavé podklady.
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Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL
Ve vteřině slepí, co má zůstat spojené.

Vlastnosti výrobku:

Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL je rychle tuhnoucí jednosložkové  
lepidlo pro lepení nesavých podkladů. Používá se při konstrukci oken  
a fasád zejména k lepení spojů natupo nebo na pokos u gumových profilů  
z APTK nebo EPDM, profilových a kruhových šňůr z plné a mechové gumy 
a také syntetických elastomerů (např. chloroprenový kaučuk). 

Možnosti použití jsou ale ještě daleko rozsáhlejší. Vteřinové lepidlo blaugelb 
CA 5 VL je například velmi dobře vhodné pro spoje kov-plast a nenapadá 
PMMA a akryl. Mohou být lepeny minerální podklady jako kámen, žula a jiné.  
Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL lze používat v mnoha aplikacích lepení  
i v každodenním životě s výjimkou porézních nebo savých povrchů.

Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL má střední viskozitu při cca 250 mPa*s 
a je tudíž viskózní. Použití může být vyladěno přesně podle požadavků. 
Pro aplikace vyžadující nižší viskozitu je správnou volbou vteřinové lepidlo  
blaugelb CA 5.

Přednosti výrobku:

• velmi rychle vytvrzuje
• v kapací lahvičce
• vhodné pro PMMA a akrylové povrchy
• odolné vůči vlhkosti a teplotě
• odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutnoucí
• neobsahuje rozpouštědla
• vytváří silový spoj s houževnatou lepenou spárou
• dobrá odolnost vůči chemickým činidlům

Technické údaje:

Základ: etylkyanakrylát

Barva: transparentní

Konzistence: viskózní, cca 250 mPa*s

Hustota: 1,05 g/cm³

Vrstva filmu: po vytvrzení houževnatá

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C

Tepelná odolnost: až +90 °C trvale

Chemická odolnost: dobře odolné proti olejům, tukům, 
slabým kyselinám a louhům

Pevnost ve smyku: u různých typů kaučuku:
13 N/mm² při +25 °C

Obsah VOC: žádný

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL 20 g (středně viskózní) 20 lahviček 0008436

Příprava a zpracování: 

Lepené plochy musí být čisté a odmaštěné. Kovové povrchy popř. zdrsněte. 
Při nízké vlhkosti vzduchu nebo chladu se vytvrzování zpomaluje, proto by 
vlhkost vzduchu v pracovním okolí měla činit 50 až 70 %. Před použitím se 
musí lepidlo zahřát na pokojovou teplotu (cca +20 °C).

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

Pozor: Kyanakrylát – nebezpečí: ve vteřině slepí kůži a oční víčka.  
Nedopusťte, aby se lepidlo dostalo na kůži nebo do rukou dětí. Pouze pro 
komerční uživatele.

Vteřinové lepidlo blaugelb CA 5 VL naneste na jednu stranu přímo z kapací  
lahvičky. Nanášení lze provádět podle potřeby bodově nebo v úzkých  
proužcích. Lepidlo neroztírejte. Díly ihned spojte a v závislosti na materiálu 
zafixujte pod tlakem na 20-60 sekund. Lepené díly musí mít přesnou polohu, 
protože korekce v závislosti na rychlosti vytvrzení není možná. Vytlačené 
lepidlo ihned odstraňte, po zavadnutí ho lze odstranit jen mechanicky.

Funkční pevnosti je dosaženo max. po 20 sekundách fixace pod tlakem, 
konečné pevnosti po 12 hodinách. Lepené gumové spoje vykazují vysokou 
pevnost v tahu a ve smyku.

Dodání a způsob skladování:

PE kapací lahvička 20 g. Skladujte nádobku dobře uzavřenou. Chraňte před 
slunečním světlem, vlhkostí a teplem.

Doba skladování se liší v závislosti na teplotě:

při pokojové teplotě (+20 °C)   cca 12 měsíců
při teplotě chladničky   nad 12 měsíců
při teplotě mrazničky (cca -18 °C)  téměř neomezená,
při teplotách nad +20 °C   doba skladování se zkracuje
    výrazně.

Před použitím nechte vyrovnat na pokojovou teplotu.

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy. 

Bezpečnostní pokyny:

Věnujte prosím pozornost bezpečnostním listům. 

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.


