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76-24
CA Super Flex 2K                                     

Nová generace sekundových 2-složkových kyanoakryláto-
vých lepidel

Rozsah použití:
2-složkové lepidlo na lepení kovů, plastů, PVC, ABS, PC, PBT, gumy, porézních/savých materiálů 
jako je dřevo, papír, kartón, kůže, textilie a pod.
    
Způsob použití:
Povrchy lepených materiálů musí být čisté, suché a zbavené nečistot. Pro dosažení optimálních 
výsledků doporučujeme lepený povrch důkladně odmastit sprejem Metaflux 70-15 Rychlo-
čisticí sprej. Lepidlo nanášejte přímo na jednu z lepených ploch a druhou kní přiložte do 1 mi-
nuty. Po nanesení lepidla nastavte lepené plochy do požadované polohy během 5 až 20 sekund  
(v závislosti od typu materiálu). K úplnému vytvrzení lepeného spoje dochází po 24 hodinách.  
K urychlení vytvrzení lepeného spoje je možné použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyano-
akrylátová lepidla. Po otevření lepidlo neskladujte v chladničce, ale nasuchém a chladném 
místě! V opačném případě docházík vysychání lepidla.
 
Vlastnosti výrobku:
•	 Vysoká přilnavost na různé typy materiálů
•	 Tixotropní charakter, neskapávající
•	 Extrémně odolné vůči nárazům
•	  Vysoká flexibilita (tažnost až 200%) zajišťuje vynikající výsledky zejména u spojů, které jsou 

vystaveny vibracím (např. v automobilovém průmyslu)
•	 Schopnost vyplnit spáru větší než 6 mm
•	 Teplotní odolnost: -20 °C až + 80 °C, přechodně až +120°C
•	 Mechanicky opracovatelné
•	 Vhodné pro horizontální i vertikální aplikace
•	 Odolné benzínu a naftě
•	 Bez zápachu
•	 Střední pevnost lepeného spoje v porovnaní s lepidlyMetaflux 76-23 a 76-22
•	 Pro rychlejší lepení možnost použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla
•	 Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Doporučení:
Pokud potřebujete docílit jinou pevnost lepeného spoje, střihovou pevnost, případně schopnost 
vyplni tspáru, porovnejte technické údaje lepidla s hodnotami lepidel ze stejné produktové řady:
•	 76-22 CA-2K-Kleber
•	 76-23 CA-Flex

Bezpečnostní pokyny:
Jen pro venkovní použití! Udržujte mimo dosah dětí.Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené 
na obalu. Předkaždým použitím ověřte snášenlivost podkladovéhomateriálu. Změny vyhrazeny.

barva transparentní

doba zpracovatelnosti 5 - 6 minut

hustota složek A/B cca 1,18 / cca 1,23 

tažnost 200%

pevnost v tahu (ocel) 7,4 N/mm²

úplné vytvrzení do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru > 6 mm

pevnost lepeného spoje nejvyšší

viskozita složky A, B 25°C 155 000 Mpa.s, 12 500 MPa.s

teplotní odolnost -20°C až +80°C, krátkodobě +120°C

skladovatelnost 12 měsíců

Technické údaje:


