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Pattex FIX Express je prvé profesionálne rozpúšťadlové 
lepidlo s technológiou, ktoré lepí široké spektrum materiálov 
a poskytuje okamžité spojenie s podkladom bez nutnosti 
odvetrania a čakania. 

VLASTNOSTI
 okamžitá priľnavosť - INSTANT TACKTM

 pracuje na princípe kontaktného lepenia
 na spoj nie je potrebné používať mechanické fi xačné 
     pomôcky
 pre interiér i exteriér
 vodeodolné
 na porézne i neporézne povrchy
 po vyschnutí pretierateľné
 jednoduchá aplikácia počas nízkych teplôt -10°C
 minimálny zápach

OBLASTI POUŽITIA
Pattex FIX Express bol špeciálne vyvinutý na účinné zlepenie 
väčšiny bežných stavebných materiálov: betón, drevo, kov, 
PVC-U, keramické obklady a dlažby, panely. Pattex FIX Express 
má vysokú počiatočnú priľnavosť - INSTANT TACKTM.

PRÍPRAVA POVRCHU
Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu 
a mastnoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte staré nátery, 
tapety a voľné časti. Povrch nesmie byť viditeľne vlhký alebo 
neustále vystavovaný vlhkosti. Podklady musia byť stabilné. 

SPRACOVANIE
Vhodné na lepenie všetkých nasiakavých a nenasiakavých 
materiálov okrem PE, PP, PTFE, polystyrénu, akrylového skla 
atď. Pri lepení natieraných povrchov skontrolujte vhodnosť 
výrobku alebo požiadajte o radu odborníka. Neodporúča sa pre 
aplikácie s permanentným stykom s vodou. 

Aplikácia:
Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte 
plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku. 
Kartušu vložte do vytláčacej pištole. 5-10 minút po 
aplikácii je ešte možné polohu lepených predmetov upraviť.
Nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali 
prípadné nerovnosti povrchu, alebo vo vertikálnych pásoch, 
kvôli vyššej počiatočnej priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu 
vlhkosťou. V prípade vonkajšieho použitia naneste vertikálne 

pruhy. Po každej aplikácii uvolnite spúšť pištole, aby lepidlo 
ďalej nevytekalo - to sa netýka skladacej pištole DW 111.

Ďalšie informácie:
Pattex FIX Express bol vyvinutý pre pevné lepenie bez 
nutnosti odvetrávania a mechanickej fi xácie. V závislosti 
na povrchu a hmotnosti lepeného predmetu je možná 
potreba podloženia lepených prvkov. Pre zaistenie pevného 
a spoľahlivého spojenia by jeden z povrchov mal byť porézny, 
aby rozpúšťadlo mohlo vyprchať. Ak lepíte dva neporézne 
povrchy naneste Pattex FIX Express vo vertikálnych pruhoch, 
aby rozpúšťadlo mohlo ľahšie vyprchať. Minimálna aplikačná 
teplota je -10°C. Pre zaistenie pevnej väzby stlačte tak silno, 
aby bol celý povrch v kontakte s lepidlom. Úplné vytvrdnutie 
po 48 hodinách.

UPOZORNENIE
Ihneď očistite suchou handrou a následne acetónom alebo 
liehom.

Pattex FIX Express
Zdokonalená rozpúšťadlová technológia 
pre interiérové a exteriérové aplikácie



BALENIE
Kartuša: 375 g

SKLADOVANIE:
Neotvorené je možné uchovať na suchom  
a chladnom mieste po dobu až 18 mesiacov. 
Nevystavujte teplu, plameňom a iskrám, skladujte v chlade. 
Mráz produktu nevadí, ale pri dlhodobom skladovaní 
doporučujeme uchovať nad 0°C. Skladujte mimo dosahu detí. 
Po otvorení náplň dôkladne uzatvorte a urýchlene spotrebujte.

TECHNICKÉ ÚDAJE
 
Zloženie: kaučuk, rozpúšťadlo

Hustota: 1,25 g/cm3

Teplotná odolnosť: - 20°C až +80 °C, po úplnom 
vytvrdnutí

Otvorená doba: max. 10 min

Aplikačná teplota: -10°C až +35°C

Veľkosť škár na 
vyplnenie:

max. 10 mm

Počiatočná pevnosť: 10-12 g/cm2

Konečná pevnosť: 5 až 6 N/ mm2

Doba vytvrdnutia: 48 h

Spotreba na rovnom 
povrchu:

Približne 300 g/ m2

Úbytok materiálu: približne 25%

UPOZORNENIE:
Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri 
realizácii a množstvu použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo len ako nezáväzné odporúčanie. V prípade 
pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať technickú konzultúciu. 
Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.pattex.sk


