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76 - 0408
Plnič pro CA Extra rychlé lepidlo                                        

Speciální granulát pro vylepšení výplňových schopností vte-
řinových lepidel  

Rozsah použití:
Plnič 76-0408 umožňuje několikanásobně zvýšit schopnost nových typů vteřinových lepidel vyplňovat  
spáry a díry, stabilizovat trhliny, vyrovnávat netěsnosti a zvětšovat plochu lepených spojů běžných mate-
riálů jako jsou dřevo, kov, porcelán, keramika, plasty a guma. Bez primeru není vhodný pro lepení papíru, 
polystyrenu, teflonu, PE a PP.
Různými vzájemnými kombinacemi s vteřinovým lepidlem a primery Metaflux 76-02 a 76-03 umožňuje 
lepení většiny materiálů a vyplnění spár a trhlin v šířce od 0,05 až do 10mm.    
    
Způsob použití:
Před lepením je nezbytně nutné lepené povrchy důkladně očistit, zbavit nečistot a důkladně odmastit. Pro 
dokonalé odmaštění lepených povrchů proto doporučujeme použít Rychločisticí sprej Metaflux 70-15. 
Plnič Metaflux 76-0408 nanášejte jednostranně v přibližně 1 mm silné vrstvě. Lepidlo nanášejte silnou  
vrstvou na druhou stranu lepeného spoje a obě lepené plochy následně vzájemně pevně přitiskněte,  
eventuálně lepidlo ještě také tenkou vrstvou doplňte po povrchu lepeného spoje tak, aby došlo k úplnému 
provlhčení granulátového plniče. Přebytek lepidla odstraňte. Plnič vytvrzuje při kontaktu s vteřinovým 
lepidlem okamžitě! Při lepení problematických plastů, silikonu, nerezi nebo barevných kovů použijte  
primery Metaflux (viz. níže). Oba primery pro rychlé schnutí nanášejte pouze v tenké vrstvě na obě lepené 
plochy před nanesením lepidla. Při použití plniče a lepidla Metaflux 76-0407 na běžné materiály samozřej-
mě není nezbytně nutné používat žádný aktivátor nebo primer. 
 
Vlastnosti výrobku:
Speciální granulát, který zvyšuje schopnost vteřinového lepidla Metaflux 76-0407 vyplnit spáry a trhliny  
z 0,05mm až na 10mm. Ideální pro použití při lepení dřeva, kovových povrchů, porcelánu, keramiky, plastů 
a gumy.  Bez primeru není vhodný pro lepení papíru, polystyrenu, teflonu, PE a PP.
   
•	 Blesková reakce s vteřinovým lepidlem
•	  Schopnost vyplnit spáru kombinací s vteřinovým lepidlem Metaflux 76-0407 se zvyšuje  

až na 10 mm 
•	 Extrémně rychlé a dobré vytvrzení
•	 Po vytvrzení spoje brousitelný a přelakovatelný
•	 Odolný teplotám, vodě a chemikáliím
•	  Kombinací s Metaflux 76-02 Primer Spezial umožňuje lepení problematických plastů jako je PE, PP, 

PTFE, HDP, LDHP nebo silikon. Primer zajišťuje přilnutí lepených materiálů již po 1–2 minutách.
•	  Kombinací s Metaflux 76-03 Primer Spezial Metall umožňuje lepení materiálů z nerezové oceli,  

zinku, mosazi, mědi nebo hliníku. Primer zároveň zlepšuje životnost lepeného spoje ve vlhkém a koroziv-
ním prostředí, zabraňuje ztrátě přilnavosti a zajišťuje pevnost lepeného spoje. Červená barva primeru pro 
vizuální kontrolu při aplikaci. Primer zajišťuje přilnutí lepených materiálů již po 1-4 minutách. 

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím 
ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.
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