
 
 

PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

GEL GLUE  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
GEL GLUE je jednozložkové lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu s pomalou reakciou. 

Oblasť použitia 
GEL GLUE je pomaly schnúce lepidlo použiteľné na väčšinu priemyselných 
materiálov, ako sú kovy, plasty keramika alebo guma. Vyplňuje nerovnosti, štrbiny a 
diery. Spoj je možné i po niekoľkých sekundách opraviť. GEL GLUE má výbornú 
odolnosť voči vlhkosti a udržuje si vysokú lepiacu schopnosť pri nízkych teplotách.  

 
Výhody 
• Spoj je možno niekoľko sekúnd opravovať 
• Spojuje rozdielne povrchy 
• Výborná schopnosť vyplňovania dier 
• Po vytvrdnutí nezanecháva žiadne zbytky 
 
Návod na použitie 
• Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho 

znečistenia. 
• Najlepšieho odmastenia dosiahnete výrobkom  SOFT CLEAN. 
• Aplikačnú špičku zašróbujte na doraz a odložte vrchnák 
• Naneste malé množstvo gélu na jednu lepenú plochu. Jedna kvapka lepidla 

prilepí až 2 cm2 materiálu. 
• Spojte obe lepené plochy dohromady a pevne pritlačte. 
• Lepiaca sila bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých sekúnd a bude závislá na 

type materiálu. 
• Dbajte na riadne vyčistenie aplikačnej špičky a uzavretí tuby. 
  
Fyzikálne vlastnosti  

Chemický základ Ethylkyanoakrylát 

Vzhľad Bezfarebný 

Hustota 1,1 g/cm³ pri 20 °C 

Bod vzplanutia pár > 85 °C (DIN 53 213) 

Bod varu > 200 °C 

Teplotná odolnosť -30 °C až +85 °C 

Doba vytvrdnutia < 60 sekúnd 

Pevnosť v ťahu 25 N/mm2 
 
Balenie 
GEL GLUE  je dodávaný v tubách po 20 gramoch. 
 
Skladovanie 
Pri skladovaní medzi 0 °C a 5 °C bude mať GEL GLUE trvanlivosť minimálne 12 
mesiacov. 

Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. Pred 
použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov GEL GLUE.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


