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CYANO GEL 

POPIS 

CYANO GEL je sekundové, jednozložkové lepidlo na báze etylkyanoakrylátu. 

 

POUŽITIE 

CYANO GEL je vhodné pre porézne a nerovné povrchy. 

Je gélovej konzistencie, ktorá zabezpečuje odkvapkávanie na zvislých plochách 

Polyetylén, polyproplén, polytetrafluoretylén (PTFE) alebo teflón* a silikonové povrchy je 

potrebné najskôr ošetriť alebo na tieto materiály použite lepidlo CYANO RUBBERS, 

PLASTICS. 

*registrovaná ochranná známka spoločnosti Du Pont de Nemours. 

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.  

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Vzhľad pred vytvrdnutím

Bezfarebná až mierne nažltlý tixotrópny 

gel

Vzhľad po vytvrdnutí Pevný, bezfarebný

Zápach Silný, charkteristický

Viskozita pri 25°C

Brookfield RVT/hrot7/2rpm:150 000±50 

000mPa.s                                           

Brookfield RVT/hrot7/20rpm:25 000±5 

000mPa.s

Hustota pri 25°C 1,10±0,02

Rozpustnosť MEK, acetón, nitrometán

Max. medzera pre aplikáciu 0,40mm

Rýchlosť vytvrdzovania na oceľ max. 25s

Rýchlosť vytvrdzovania na akryl max. 30s

Pevnosť v ťahu ocele/ oceľ po 24h min. 100daN/cm
2

Teplotná odolnosť  -50 až + 80°C

Zostatková pevnosťpo 2týždňoch ponorení do 

petroleja pri 20°C 84%

Zostatková pevnosťpo 2týždňoch ponorení do 

etylén-glykolu pri 20°C 72%

Zostatková pevnosťpo 2týždňoch ponorení do 

vody pri 20°C 56%

Zostatková pevnosťpo 2týždňoch ponorení do 

10% kyseliny chlórovodíkovej pri 20°C 60%
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INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE 

Príprava povrchu: 

 

Lepené materiály musia byť suché, bez prachu a mastnoty prípadne iných  cudzorodých látok, 

ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia. 

 

Aplikácia: 

 

Pred použitím zabezpečte aby CYANO GEL malo izbovú teplotu. 

Aplikujte dostatočné množstvo na jeden povrch. Čím tenší film, tým lepší spoj.  

Spojenie okamžité. 

 

SKLADOVANIE 

14 mesiacov v originálnych uzavretých nádobach pri teplote pod 25°C. 

Skladovanie produktu pod +5°C, môže predĺžiť životnosť produktu. 

 

BALENIE 

20g polyetylénové fľaštičky. 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Informácie o bezpečnom používaní tohoto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov. 

 

UPOZORNENIE 

Kyanakrylát.Nebezpečenstvo.V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         POZNÁMKA : 

Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť 
materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené nesprávnym 
postupom užívateľa pri aplikácii tohoto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným centrom. 


