
 
 

PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

QUICK 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 
QUICK GLUE je jednozložkové lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu s rýchlou reakciou 
na väčšine priemyselných materiálov. Vytvrdzuje pomocou vlhkosti a tlaku. Čas 
vytvrdnutia sa líši podľa charakteru lepeného materiálu. Výrobok je schválený NSF 
registráciou s klasifikáciou S4 a možno ho používať v potravinárskom priemysle tak, 
aby nebol v priamom alebo nepriamom styku s potravinami alebo pitnou vodou. 
 
Oblasť použitia 
QUICK GLUE je nepostrádateľný výrobok pre väčšinu priemyselných prevádzok a 
dielní. Výborne lepí gumu, kovy, keramiku, kožu, drevo, balzu, textil, kartón, papier 
atď.     
 
Výhody 

• Transparentný 
• Neobsahuje rozpúšťadlá 
• Vysoká pevnosť v ťahu 
• Ekonomický – čím tešia vrstva, tým silnejší spoj 

 
Návod na použitie 

• Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho 
znečistenia. 

• Najlepšie odmastenie dosiahnete výrobkami SOFT CLEAN, POWER CLEAN, 
ECO FINISHER alebo SUPER FOAM. 

• Pri prvom použití odrežte priesvitný hrot na červenej aplikačnej špičke. 
• Fľaštičku otvorte otočením červenej aplikačnej špičky. Jedna kvapka 

lepidla prilepí až 2 cm² materiálu. 
• Po použití uzavrite fľaštičku obráteným otočením červenej aplikačnej 

špičky. 
• Spojte ihneď obe lepené plochy dohromady a pevne pritlačte. 
• Lepiaca sila bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých sekúnd a bude závislá 

na type materiálu. 
• Úplné vytvrdnutie lepidla bude dosiahnuté asi po 24 hodinách. 

 
Fyzikálne vlastnosti  

Chemický základ Ethylkyanoakrylát 

Vzhľad Bezfarebný 

Viskozita 80-140 mPa.s pri 25 °C 

Hustota 1,08 g/cm³ pri 20 °C 

VOC (podľa smernice 2004/42/EG) 18 g/l 

Schopnosť plnenia medzier Do 0,15 mm 

Schválený NSF registráciou Certifikát č. 142555 klasifikácia S4 

 
Vlastnosti spoja 

 

Pevnosť v strihu (ISO 4587) 

ABS >12 N/mm2 

Hliník >5 N/mm2 

Mäkká oceľ >12 N/mm2 

Polykarbonát >10 N/mm2 

Borovicové drevo >9 N/mm2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odstrihnúť 
2. Otočiť 
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Doba vytvrdnutia  

ABS 5-15 sekúnd 

Hliník 5-15 sekúnd 

Mäkká oceľ 5-15 sekúnd 

Polykarbonát 5-15 sekúnd 

Borovicové drevo 20–30 sekúnd 
 
Balenie 
QUICK GLUE je dodávaný v 20g fľaštičkách. 
 
Skladovanie 
Skladujte v dobre uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti. Pri skladovaní  
do +5 °C bude mať QUICK GLUE trvanlivosť minimálne 12 mesiacov. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov QUICK 
GLUE. 

     

 


