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EPOFIX 82A 
Dane techniczne: 

Baza: Żywica epoksydowa 

Konsystencja:  Lepka ciecz 

System utwardzania: Reakcja chemiczna 

Ciężar właściwy: 1.1 g/cm3 

Lepkość: ok. 10 000 mPa.s (wg. Brookfielda) 

Czas otwarty:  Max. 4 minuty 

Czas utwardzenia (ściśniecia): Ok. 10 minut 

Temperatura aplikacji: od +10°C do +30°C 

Odporność temperaturowa:  od - 40°C do +90°C 

 
Charakterystyka: 

Komfortowy w aplikacji 
szybkoutwardzalny klej na 
bazie żywic epoksydowych 
do klejenia porcelany,, ce-
ramiki, szkła, metali drewna 
i wielu tworzyw sztucznych, 
z wyjątkiem PE, PP i teflo-
nu. Nie wymaga specjalne-
go przygotowania po-
wierzchni. Podwójna strzy-
kawka pozwala uzyskać 

idealne proporcje mieszaniny, a co za tym 
idzie zapewnia optymalny czas utwardze-
nia i wysoką siłę spojenia. Po utwardzeniu 
bezbarwny, odporny na wodę i wiele che-
mikaliów. Utwardzona spoina może być 
malowana i obrabiana mechanicznie.   
 
Zastosowanie:  
- Błyskawiczne klejenie drobnych ele-

mentów w pracach jubilerskich, dekora-
torskich, modelarskich i warsztatowych, 
przy naprawie zabawek itp. 

 
Normy i certyfikaty: 
- Produkt wytwarzany przez firmę 

SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 
9001.  

 
Opakowanie: 
- Podwójna strzykawka 2x12ml (blister)  

 

Przechowywanie: 
- 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 

opakowaniu, w chłodnym i suchym 
miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 
25°C.  

 
Sposób użycia: 
- Klejone powierzchnie muszą być su-

che, czyste i odtłuszczone. 
- Dla poprawy przyczepności lekko zma-

towić powierzchnię papierem ściernym. 
- Obciąć końcówki dysz obu strzykawek 

na tej samej wysokości i wycisnąć oba 
składniki w stosunku 1:1.  

- Mieszać oba składniki przez około 30 
sekund - aż do uzyskania jednolitego 
koloru. 

- Nanieść cienką warstwę kleju na jedną 
z powierzchni w ciągu max. 4 minut. 

- Połączyć i unieruchomić na czas 
schnięcia - co najmniej 10 minut. 

- Nadmiar kleju usunąć ostrym nożykiem 
przed utwardzeniem. 

- Po wyciśnięciu kleju zamknąć szczelnie 
obie dysze załączonym kapslem. 

- Świeży klej może być usunięty z podło-
ża i narzędzi acetonem lub chustecz-
kami Swipex.  

- Utwardzony klej należy usuwać me-
chanicznie. 

 

http://www.soudal.pl/
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Zalecenia BHP:  
Przy użyciu kleju 82A przestrzegać zwy-
kłych zasad higieny pracy:  
- stosować wyłącznie w dobrze wentylo-

wanych pomieszczeniach, 

- może wywołać podrażnienia oczu i skó-
ry,  

- nie wdychać par produktu. 

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 

http://www.soudal.pl/

