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TECHNICKÝ LIST 
 

 
Typ výrobku:  Epoxidové lepidlo MICTO A+B 

 

Použití:    
Řídké extra čiré lepidlo na rychlé lepení v interiéru. Vhodné na lepení a spojování menších kusů 

mramoru, žuly, keramiky a kamene. Lepidlo má velmi krátkou dobu zatvrdnutí a má velmi dobré 
mechanické vlastnosti. Produkt může na slunci měnit odstín dožluta.   

 
 

Technické údaje 

 

TECHNICKÁ DATA A B 

Viskozita cps 25 oC  Viskózní kapalina  Viskózní kapalina 

Hustota při 25 oC  gr/cm³  1.1  1.0 

Vzhled Tekutý transparentní  Tekutý transparentní 

GARDNER barva pryskyřice ASTM D1544 Max. 0.5 

GARDNER barva tužidla ASTM D1544 Max. 1 

Poměr míchání pryskyřice / tužidla 100+100=tot 200 

Doba zatvrdnutí při 25 oC   5 minut 

Lepivý při 25°C , 50% vlhkosti 30 minut 

Lepivý při 40°C , 10% vlhkosti 15 minut 

Minimální teplota pro reakci 5°c  

Minimální teplota po vytvrzení 5°c  

Maximální teplota po vytvrzení +50°C  

Přilnavost k mramoru (ASTM D4541)  5Mpa 

Přilnavost ke sklu (ASTM D4541) 6Mpa 

 

 

Balení litry: 1+1 
 

Doba skladovatelnosti: při teplotě od 18° do 25°C v originálním balení  je minimální garantovaná 
doba skladovatelnosti 24 měsíců.    

 

Návod k  použití: Lepidlo a iniciátor musí být skladovány v originálním obalu. Odejměte z 
nádoby A i B stejná množství (1:1) dle váhy a důkladně obě složky 

promíchejte. Lepené plochy by měly být suché a čisté. Naneste produkt na 
obě lepené plochy a tyto pak spojte. Při teplotě 25°C dojde k prvnímu 

zatuhnutí po 4-5 minutách, celkové vytvrzení nastane po 2 hodinách. 

Skladujte v suchu. Pozor: Vyvarujte se kontaktu tmelu s očima a pokožkou. Při 
práci doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle. V případě zasažení očí 

si je důkladně vypláchněte vodou a navštivte lékaře. 
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