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Pattex Repair Express
Epoxidová hmota na opravy
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  VLASTNOSTI
  ´ epoxidová hmota na opravy s integrovaným rezačom v obale
  ´ univerzálne použitie
  ´ odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám
  ´ vysoká tepelná odolnosť
  ´ vysoká pevnosť vytvrdnutého spoja
  ´ vytvrdzuje už do 5 minút
  ´ po vytvrdnutí je možné spoj brúsiť, vŕtať,  

 pretierať alebo inak mechanicky opracovávať
  ´ nedráždi pokožku
  ´ bez rozpúšťadiel

  OBLASTI POUŽITIA
Pattex Repair Express je univerzálna epoxidová hmota na opravy, 
lepenie a tmelenie bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na lepenie 
nasiakavých aj nenasiakavých materiálov: dreva, kovu, keramiky, 
plastov, skla, tehál, sadry, kameňa, korku apod. Vhodná na lepenie 
kúpeľňových alebo kuchynských doplnkov ako sú napr. držiaky 
na utierky, uteráky, vešiaky, misky na mydlo, na rekonštrukciu 
poškodených pántov, na upevňovanie rukovätí, dverových zará-
žok, telefónnych krytov, na opravu schodníc, stoličiek a iného 
nábytku, kde je vyštiepený kus materiálu, na utesňovanie škár  
a prasklín na vodovodných potrubiach a vykurovacích systémoch 
(radiátory), na vypĺňanie otvorov. Nevhodné na lepenie a opravy 
PP, PE a PTFE (Teflónu).

  PRÍPRAVA POVRCHU  
Lepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokiaľ 
je možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite.

  SPRACOVANIE  
Potrebný kus tmelu odrežte pomocou integrovaného rezača, kto-
rý je súčasťou balenia. Odstráňte plastový film z tej časti tmelu,  
s ktorou budete pracovať. Zvyšok opätovne zabaľte a vložte  
do púzdra. Hmotu dôkladne premieste v prstoch, pokiaľ sa obe 
zložky dôkladne nepremiešajú, nespoja. Mieste do vtedy kým hmo-
ta nie je homogénna, hladká, jednotne sfarbené do biela. Počas 
vytvrdzovania sa tmel zahrieva, čo znamená prebiehajúcu reakciu. 
Aplikácia:
Lepenie: Tmel naneste na jeden z povrchov a lepené časti k sebe 
spojte. Ak je plocha väčšia, použite viac kúskov hmoty.
Tmelenie: Tmel naneste do škáry alebo otvoru a hlaďte skôr ako 
dôjde k vytvrdnutiu.
Opravy: Tmel naneste na poškodené miesto, vyhlaďte skôr ako 
dôjde k vytvrdnutiu. Po vytvrdnutí môžete pokračovať v oprave  
– brúsenie, vŕtanie, premaľovanie spoja.

  NEPREHLIADNITE
Materiál spracovávajte pri teplote od +20°C do +25°C. Použité 
náradie a zasiahnuté plochy očistite alkoholom alebo acetónom 

skôr ako hmota úplne vytvrdne. Vytvrdnutý tmel má veľmi vyso-
kú priľnavosť a je možného potom odstrániť len mechanicky. Po 
vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené 
obcou na ukladanie odpadu. Malé množstvo je možné zlikvidovať 
v domovom odpade. Prázdne obaly odovzdávajte na recykláciu. 
Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
Prvá pomoc: Pri kontakte s očami vyplachujte pod tečúcou vodou cca 
15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vyplachujte ústnu dutinu, vypite  
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. 

  SKLADOVANIE
Minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby pri skla-
dovaní v originálnom uzavretom balení, v suchom a chladnom 
prostredí. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami 
nižšími než +10°C a vyššími než +25°C.

  BALENIE
48 g



UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo 
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaz-
nivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto 
informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

  TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza: epoxidová živica
Farba: biela až béžová, po vytvrdnutí biela
Hustota: 2 g/cm3

Tepelná odolnosť: od -30°C do +120°C*
Aplikačná doba: maximálne 3 minúty po zmiešaní zložiek
Doba vytvrdzovania: cca po 5 minútach
Možnosť manipulácie: po 15 minútach
Konečná pevnosť: po 24 hodinách
Konečná pevnosť: cca 50 kg/cm2

* Vysoko namáhané lepené diely by nemali byť vystavované teplotám vyšším ako +70°C.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113, Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk


