
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

✓ Na bázi polyuretanu - jak požadují mnozí výrobci OEM
✓ Doba montáže 15 minut - méně upínání
✓ Vysoký modul pružnosti - akceptuje torzní tuhost vozidla
✓ Potřebný pracovní čas celkem  -1 hodina u aut s dvojitým airbagem - rychlé vrácení vozidla zákazníkovi

Urefix 60 je jednosložkové, flexibilní, vysoce výkonné lepidlo na bázi polyuretanu speciálně určené pro aplikace

přímého zasklívání. Je vhodný pro všechny druhy lepeného skla, které se vyskytují v automobilovém průmyslu, včetně
autobusů a užitkových vozidel. Umožňuje rychlou montáž, což umožňuje rychlejší návrat vozidel do provozu.

Je také vhodný jako univerzální lepidlo pro lepení oceli, slitin, skla, plastů, dřeva a většiny ostatních povrchů
kombinovaně nebo navzájem, zejména pokud je potřeba rychlé vytvrzení.
Je přetíratelné.

1. Po odstranění původního čelního skla, odstraňte zbývající těsnicí materiál, dokud nezůstane plochý lem asi 4

mm vysoký.

2. Ověřte, zda jsou škrabance na svárech a kolem něj. Aplikujte KENT Etch Primer na škrábance, aby nedošlo ke

vzniku koroze.

3. Použijte KENT Screenprep Wipe k očištění keramické vrstvy čelního skla. Nechte vysušit po dobu přibližně 5 až
10 minut v závislosti na podmínkách prostředí.

4. Před použitím důkladně protřepe nádobu KENT Primer Black. Aplikujte KENT Primer Black jednotným způsobem
na keramický povlak povrchu skla pomocí speciálního aplikátoru. Nechte usušit po dobu přibližně 5-10 minut.

5. Aplikujte trojúhelníkový tvar PU lepidla na okraj skla nebo na přírubu tělesa čelního skla pomocí speciálně
tvarované trysky. Při nanášení uretanového lepidla udržujte pistoli v úhlu 90 ° vůči povrchu skla. Zakončení
lepení musí překrývat počáteční část o cca. 20 mm, aby se zabránilo infiltraci lepidla.

6. Nové čelní sklo musí být uloženo do finální polohy během 8-10 minut. Použijte lehký tlak po celém obvodu skla,

abyste zajistili dobrý kontakt s lepeným podložím. Mějte dveře vozidel a boční okna otevřené po instalaci skla.

7. Namontujte obložení a prolisy. Odstraňte veškeré přebytečné lepidlo, než ztuhne..
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INSTRUKCE

UREFIX 60

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Urefix 60 UF60C 310 ml – kartuše s 
aplikátorem

86596

Urefix 60 UF60S 400 ml – fólie s 
aplikátorem

86597

Vysoce výkonný jednosložkový polyuretanový 
těsnící materiál speciálně vyvinutý pro aplikace  
přímého zasklení.



Číslo: 86596, 86597

Název: Urefix 60

Životnost: 12 měsíců – kartuše, 15 měsíců - fólie
Doba odjetí: 60 minut se 2 airbagy

Kód celního sazebníku: 3214 90 00

VOC: 0 g/l

Specifická hmotnost:               1,36 g/ml

Barva:                                          černá
Vytvrzení: vlhkostí
Konzistence : homogenní roztíratelná pasta
Počáteční doba vytvrzení: cca 15 min. ( 23 °C, 50 % R.V.)

Rychlost vytvrzování:               4 mm za 24 hodin (23°C/50% R.V.)

Základní materiál: Polyuretan

Pružnost při přetržení: 300 % 

Aplikační teplota: + 5 až + 40°C 

Teplotní odolnost: ‐ 35 až + 90°C

Tvrdost Shore A: 60 

Smrštění: < 3% 

Odolnost proti protržení: 9 N/mm2 (23°C / 50 % R.V.)

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.

UREFIX 60

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


