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Pattex Fix Extreme Power
Montážní lepidlo pro interiér

VLASTNOSTI
´  INSTANT TACK© - vysoká počáteční pevnost 350 kg/m2 *
´  bez rozpouštědel 
´  ve většině případů nevyžaduje dodatečnou mechanickou 

fixaci
´  přetíratelné
´  velmi vysoká přilnavost, zejména při lepení dřevo na dřevo
´  vyplňuje spáry až do 10 mm.
´  teplota zpracování již od +10 °C
´  nízký zápach při aplikaci
* Měřeno v laboratořích Henkel: 35 g/cm² 

OBLASTI POUŽITÍ
Pattex FIX Extreme Power je jednosložkové montážní lepidlo pro 
interiér, vhodné zejména k lepení na omítky, beton, porobeton, 
cementotřískové desky, sádrokartonové desky, dřevěné 
materiály (např. dřevotřískové desky), polyuretanové pěny, 
polystyrenové desky.  Nepoužívejte v kontaktu s vodou.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Lepený povrch musí být čistý, suchý, pevný, zbavený 
prachu a mastnoty. Alespoň jeden lepený povrch musí být 
savý! V případě velmi nasákavých podkladů, jako je sádra, 
dřevotřískové desky apod. tento podklad mírně navlhčete, abyste 
zabránili příliš rychlému vysychání lepidla. Pomocí vhodného 
čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch 
obruste a následně setřete prach.

ZPRACOVÁNÍ
Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou 
špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. 
Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení 
nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční 
pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší 
povrchy (3). 

	  

NEPŘEHLÉDNĚTE
Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé lepidlo 
lze odstranit vlhkým hadrem, vytvrzené lepidlo lze odstranit 
pouze mechanicky. Po použití lepidla našroubujte červený 
uzávěr na špičku. Otevřené balení co nejdříve spotřebujte. 

Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené 
obcí k ukládání odpadu.
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou 
a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí 
do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte 
lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice 
vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ
Kartuše: 385 g

SKLADOVÁNÍ
18 měsíců od data výroby při skladování v originálním 
a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při 
teplotě od +10 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem.



DISTRIBUTOR:
Henkel ČR spol. s r.o., 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz

UPOZORNĚNÍ:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí 
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit 
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báze Disperze
Hustota cca 1,30 g/cm3 
Tepelná odolnost -20 °C až +70 °C
Otevřená doba cca 25 min
Teplota zpracování +10 °C až +40 °C
Počáteční přilnavost cca 35 g/cm2 (350kg/m2)
Konečná pevnost (DIN EN 205)  4 - 5 N/mm²   (0,4 kg/mm2)
Možnost zatížení po 48 hod.
Orientační spotřeba  cca 11 m (při tloušťce 6 mm nebo 400 g/m²)


