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UNTK – tekutý kov 
 
Popis: Epoxidové dvousložkové lepidlo plněné minerály určené pro opravy ocelových a litinových částí 

vyžadujících vysokou pevnost. Vytvrzuje rychle. 
 
Charakteristika:  Lepí rychle a pevně všechny druhy kovů. 
 

Příklady použití:  ▪ opravy děr, prasklin a nesprávně vyvrtaných otvorů v kovu 

▪ opravy zkorodovaných přírub a potrubí 

▪ náhrada rozbitých dílů 

▪ po vytvrzení dále mechanicky opracovatelný 

 
Vlastnosti lepidla: Fyzikální vlastnosti: 

   Základ lepidla    epoxid 
   Vzhled     stříbřitě šedý 
   Viskozita    thixotropní  mPa · s 
   Pevnost v tahu    10   N/mm2 
   Teplotní stabilita    -55 až +95 oC 
 
   Manipulační pevnost spoje, doba pro vytvoření manipulovatelného spoje: 

   Reakční doba – zpracovatelnost  90  minut 
   Manipulační pevnost   2  hodiny 
   Konečná pevnost    24  hodin 
   Záruka na uskladnění*   12  měsíců 
   *při pokojové teplotě a neotevřené 

 
Balení:   24 ml kartuše 
 
Použití: Ulomte hranaté pouzdro na obou stranách trysky. Do míchací misky vymáčkněte dva stejně velké 

proužky pryskyřice a tvrdidla, poté důkladně míchejte špachtlí cca 1 minutu. Smíchané lepidlo 
naneste tence na jednu lepenou stranu, při porézních a extrémně drsných materiálech na obě 
strany. Části ihned bezprostředně po nanesení lepidla spojte dohromady. Ulomené hranaté 
pouzdro z kartuše - slouží jako uzavírací čep pro trysky. 

 
Upozornění: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s 

kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při 
styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

  
Nebezpečí Toxický pro životní prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků, se zakládají na našich nejnovějších 
znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme 

provést vlastní pokusy pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na 
základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. 


