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TECHNICKÝ LIST 

 CLASSIC FIX - Montážne lepidlo  
skrutky v tube 

  Classic FIX je viacúčelové lepidlo na báze kaučuku, vhodné na lepenie bežne 
používaných stavebných materiálov pri dokončovacích a renovačných prácach. Výnimočnosť tohto 
lepidla je v tom, že vytvára transparentný spoj. Použitie lepidla je tak bezpečnejšie na pohľadových a 
inak citlivých miestach na znečistenie. Pružný, trvanlivý a pevný spoj je potom samozrejmosťou. 
Classic FIX sa vyznačuje vynikajúcou priľnavosťou k bežným stavebným materiálom, napr.: 

o betónu 
o tehlám 

o drevu 
o omietke 

 
VÝHODY 

-      transparentný spoj 
- vytvára silný, odolný a trvalý lepený spoj 
- pružný spoj 
- vynikajúca priľnavosť k stavebným plochám 
- pre použitie v interiéri aj exteriéri 
- odolné voči vlhkosti 
- jednoduchá aplikácia 
- vynikajúca priľnavosť k väčšine substrátov – poréznym a neporéznym, ako sú 

kovové plechy a rôzne plasty  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Pred vytvrdením: 

Zloženie:   živica, syntetický kaučuk – uhľovodík, rozpúšťadlá 
Farba a konzistencia:   transparentná pasta 
Hustota:    0,89 +/- 0,05 g/cm3 

Aplikačná teplota:    +10oC až +30oC 
Pracovný čas:    10-15 min. (závisí od okolitých podmienok a od vlastností 
     substrátu) 
Celkové vytvrdenie:   3 - 5 dní 
Spotreba:    150-300 g/m2 

Horľavosť:     pred vytvrdením horľavý 
Obsah sušiny:    61% ± 3% 
Tepelná odolnosť spoja po vytvrdení:  od -20oC do +60oC 
Pevnosť spoja:    65 kg/cm2 

 
SPÔSOB POUŽITIA 
Príprava povrchu – Všetky povrchové plochy musia byť vyrovnané, dôkladne vyčistené, zbavené 
prachu a všetkých ďalších nečistôt, ako sú hrdza a mastnota. Pred aplikáciou musia byť z dôvodu 
dosiahnutia požadovanej priľnavosti odstránené nesúdržné podklady. Plochy odmastiť pomocou 
etanolu alebo acetónu (sklo, email, kovy) alebo v prípade plastov pomocou vhodného čistiaceho 
prostriedku.  
Aplikácia – Koniec tuby odrezať nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa 
požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo 
naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Oba povrchy spojiť  a opäť ich oddeliť. 
Po 3 - 5 minútach oba povrchy opäť spojiť a pevne ich stlačiť po celej lepenej ploche.  
Počas 2 - 3 min. je možné vykonávať drobné korekcie polohy bez rozpojenia. Optimálne podmienky 
pre lepenie sú pri 15 - 20 oC  a relatívnej vlhkosti 60 %. 
Pred vlastným lepením odporúčame vykonávať predbežnú skúšku. 
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Čistenie – Pred vytvrdením čistiť petrolejom, éterom alebo acetónom. Po vytvrdení iba mechanicky. 
Poznámky – Pred vytvrdením zabrániť kontaktu s vodou. Neaplikovať na povrch, ktorý je citlivý na 
rozpúšťadlá. Všetky parametre sú uvádzané pre teplotu 20 oC a relatívnu vlhkosť 50 %. Za iných 
podmienok je potrebné počítať s kratším alebo dlhším časom pre lepenie a časom vytvrdenia lepidla. 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE  

kód produktu obsah balenia počet v škatuli 
štandardný počet 

na EUR palete 
590 7516 90616 9 310ml tuba 12 1440 

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom 
neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +250C. Chráňte pred mrazom! Produkt je 
potrebné skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých látok. 

Informácie ohľadom transportu 

Cestná preprava: ADR: 3 horľavé kvapaliny. 
Obalová skupina: II 
· Etiketa nebezpečnosti: 3 

Námorná preprava: IMDG: Etiketa 3 
· Obalová skupina: II 
· EMS číslo: F-E,S-D 
· Látka znečisťujúca more: Áno 
Symbol (ryba a strom) 

Letecká preprava: ICAO / IATA-DGR: Etiketa 3 
· Obalová skupina: II 
· Riadne označenie pre lodnú prepravu: LEPIDLO 

UN číslo:  1133 

 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE 
Benzínová frakcia - označenie ES 265-151-9, Butanón- označenie ES 201-159-0,  
R 38 Dráždi pokožku  R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia 
dlhodobou expozíciou vdýchnutím R62  Možné riziko poškodenia plodnosti  R 52/53 
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 
životného prostredia R 65 Škodlivý: po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc R 66 
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. S 2 Uchovávajte 
mimo dosahu detí. S 7/9 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste . S 
16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia  S 24 Zabráňte kontaktu s 
pokožkou S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal 
alebo označenie  S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste S 62 Pri požití nevyvolávať 
zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie 
 
 
 
 
 
 S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.  
Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob 
použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného 
vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok 
spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za 
iný výrobok.  Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. 
Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako 
návod na porušeniu akéhokoľvek patentu.  


