
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Silné 2K epoxidové lepidlo šedé barvy, poskytující 
nedetekovatelné polo-flexibilní opravy na většině 

plastů. Lze jej také použít jako dokončovací krém. 

Nahrazuje produkt Epoxy Adhesive (86250). 

 Vynikající přilnavost na většinu plastů včetně PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR atd. 
 Aplikace bez potřeby primeru 

 Po vytvrzení zůstává flexibilní 
 Lze jej aplikovat v tlustých nebo tenkých vrstvách bez jakékoliv ztráty flexibility 

 Hladký vzhled - snadno brousitelný 

 Odolává rozpouštědlům 

 Kompatibilní s většinou lakovacích systémů a s infračerveným systémem vytvrzování 
 Žádná chemická reakce v peci nebo po lakování 

SFEA umožňuje opravy hlubokých škrábanců v plastových dílech. Lze jej také kombinovat s produktem 

KENT Mini Stapler Kit k vyplnění trhlin a drážek po konsolidaci plastových dílů sponkami. SFEA slouží 
také jako vynikající dokončovací krém k vyplnění povrchových škrábanců. SFEA lze použít na opravy 

kovů, sklolaminátu, povrchovou pryskyřici atd. Před opravou je vždy doporučeno udělat test. 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Semi-Flexible Epoxy 

Adhesive 

SFEA 50 ml – dvojitá kartuše 
+ 1 špička 

86448 

Spare Nozzles - 12 ks – náhr. špičky 86031 

Vytlačovací pistole - 1 ks 84005 

1. Obruste opravovanou oblast hr. P120 a očistěte s KENT Acrysol /Soft Surface Cleaner a nechte zaschnout. 
2. Připojte špičku a vložte do aplikační pistole. Případně vytlačte bez špičky na špachtli a důkladně promíchejte. 
3. Rozprostřete smíchaný produkt na opravovanou oblast. 
4. Při okolní teplotě < 15°C, krátce aplikujte na opravovanou oblast tepelnou pistolÍ / infračerveným systémem  
      teplo pro zahájení procesu vytvrzování. 
5.  Brousit lze po 30 min. při 21°C nebo po 15 min. při použití infračerveného systému po dobu 7 minut při 60°C. 

6.  Pokračujte standardním lakováním. 
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INSTRUKCE 

SEMI-FLEXIBLE EPOXY ADHESIVE 



Kód produktu:   86448 

Název:  Semi-Flexible Epoxy Adhesive 

Životnost:   24 měsíců (uzavřené při pokojové teplotě) 
Kód cel.sazebníku:  3907 30 00 

EAN kód:  4056517005102 

Balení:   50 ml dvojitá kartuše + špička 

Míchací poměr:  1:1 

Chemická báze (část A):  epoxidové lepidlo 

Chemická báze (část B): epoxidové tužidlo 

Specifická hustota (část A): 1,6 g/ml 

Specifická hustota (část B): 0,95 g/ml 

Konzistence:  pasta odolná proti průhybu 

Barva:  šedá (smíchané části A i B) 
Doba zpracovatelnosti: 3 – 5 minut (21°C) 

Brousitelnost:  po 25 – 35 min. (21°C), po 15 min. (60°C pomocí IČ) 
Přelakovatelnost: po 60 min. (21°C) 

Plné vytvrzení:  po 60 min. (21°C) 

Teplotní odolnost: -30°C až +100 °C 

Aplikační teplota: +15°C až +35°C 

Chemická odolnost: vynikající 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

SEMI-FLEXIBLE EPOXY ADHESIVE 

Pozn.: Informace zde uvedené jsou pouze 

referenční. Spoje byly testovány v 

laboratorních podmínkách. Účinnost lepidla 

záleží na specifických chemikáliích, lepených 

površích, přípravě povrchů a podmínkách 

životního prostředí během procesu. 


