
 

 
 

Technický list  
 
 
 

Datum revize: 9.5.2012 
NOVOFIX 

Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a zpôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom 
prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. 
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NOVOFIX je vhodným montážnym lepidlom na lepenie PVC trubiek a armatúr pri zostavovaní a montáži 
vodovodných odpadov 
 
Technické dáta: 

Báza polymér 

Farba transparentná 

Konzistencia 40-70 sek 

Pevnos ť lep. spoja Novodur/Novodur v šmyku: min. 1,5 MPa 

Obsah org. rozpúš ťadiel: 0,78kg/kg produktu 

Obsah organického uhlíku: 0,48kg/kg produktu 

Obsah nestekavých látok:   22 % objemu 
 
 
 
 
Charakteristika: 
� vysoko horľavé 
� rýchlo schnúce 
� výborná priľnavosť na PVC 
� univerzálne použitie 
 
Príklady použitia: 
� lepenie všetkých typov tvrdého PVC (Novodur) 
� lepenie beztlakových PVC potrubí a odpadov 
� lepenie plastov ako ABS, polystyrén 
� lepenie kože, gumy, kovov, textilu, dreva, lepenky, papieru 

apod. 
� lepenie PVC odkvapov a strešných prvkov 
 
Prevedenie: 
Farba: transparentná 
Balenie: tuba 130ml 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Vhodné povrchy:  
Podklady: PVC, väčšina bežných podkladov okrem PP, PE a 
Teflón 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu 
Príprava povrchu: starostlivo odmastiť, zdrsniť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovný postup:  

Pre dosiahnutie čo možno najlepších vlastností lepeného spoja 
odporúčame nasledujúci pracovný postup. Pred vlastným 
lepením styčnej plochy riadne odmastite a zdrsnite. Na 
odmastenie použite acetón alebo nitro riedidlo. Naneste lepidlo 
v primeranej vrstve na obe lepené plochy a priložte k sebe. Pri 
lepení trubiek je treba dodržať čo najmenšiu toleranciu 
lícovaného spoja. 
 
Rovné lepené plochy v mieste spoja je po dobu zasychania 
nutné zaťažiť. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 
hodinách, pri teplote 20°C. Pri nižšej teplote je t áto doba 
úmerne dlhšia. Vodu je možné do zlepeného potrubia púšťať už 
po 2 hodinách od zlepenia. 
 
Bezpečnos ť a hygiena: 
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 
Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď. 
bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 
 
Ekológie:  
Zostatky produktu je možné po zaschnutí ukladať na sklade 
komunálneho stavebného odpadu. Použité prázdne obaly sa 
odovzdávajú do zberu triedeného odpadu. Výrobca je členom 
združenia EKO-KOM, likvidácia obalov recykláciou je výrobcom 
uhradená. 
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodnou 
manipuláciou a skladovaním. 


