
 

    Metallkleber Stahl  Rapid  

            - lepidlo na kovy # 2425 

    
 
 

 

POPIS VÝROBKU, 

Diamant Metallkleber Stahl Rapid je  2- složkové 

lepidlo, které je specielně vhodné k připevnění 

nástavců (příchytek) k použití výrobku MM1018. Aby 

byl zaručen správný poměr míšení obou složek, je  

DIAMANT Metallkleber Stahl Rapid dodáván ve 

dvojité kazetové jednotce. 

 

TYPICKÉ POUŽITÍ 

Připevnění nástavců (příchytek) pro vtlačování 

výrobku MM1018 

 

VLASTNOSTI 

• jednoduchý ruční systém kazet 

• rychlé vytvrzení 

• snadné odstranění nástavců po injektáži MM1018 

 

SKLADOVATELNOST 

12 měsíců v uzavřených nádobách, skladovat v chladu 

a suchu 

 

VELIKOST BALENÍ 

Dvojitá kazeta 50 ml 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Kazetová jednotka: Metallkleber Stahl Rapid 

                                                                     2425 
 

PŘÍPRAVA 
 

Povrchová plocha nástavce a lepené místo na 

povrchu dílu musí být důkladně očištěny a 

odmaštěny. 

Upevněte míchací spirálu na kazetovou 

jednotku a usaďte ji na kazetovou pistoli. Aby 

bylo zaručeno rovnoměrné promíchání obou 

složek, odstraňte první dva centimetry 

vytlačeného lepidla 

 

POUŽITÍ 

Naneste DIAMANT Metallkleber Stahl Rapid 

v nepřerušené linii na přilepované plochy 

nástavce a nástavec pevně přitlačte na 

spáru.Eventuelně lze nástavec zarovnat. Aby 

nedošlo ke sklouznutí nástavce na svislých 

plochách, přichyťte ho lepící páskou. Lepidlo z  

kazety je přibližně při 20 ° C vytvrzené po 30 

minutách. Vzhledem ke krátké době 

zpracovatelnosti vytvrzuje materiál velmi 

rychle. 

Aby se zabránilo vytvrzení v míchací spirále, 

musí být Metallkleber plynule zpracován. Po 

injektáži MM 1018 lze nástavce bez problémů 

opět urazit. S dvojitou kazetovou jednotkou  

Metallkleber Stahl Rapid lze připevnit 8-10 

nástavců.  

 

 

Prosíme, přečtěte si před použitím 

výrobku bezpečnostní list a dodržujte 

bezpečnostní pokyny. 

Míchací spirála 8162 

Kazetová pistole # 0179 (není součástí dodávky) 

(Není součástí dodávky) 



; 

 

  

Obr.1 Pravoúhlý a úhlový nástavec 

k injektáži MM 1018 

Obr.1 Pravoúhlý a úhlový 

nástavec k injektáži MM 1018 

Obr.2Nanášení Metallklebru Stahl 

Rapid 

Obr.3 Připevnění nástavce lepící 

páskou, aby se zabránilo sklouznutí 

Obr.4 Nástavec je připevněn a MM 

1018  lze injektovat do spáry  

Kazetová pistole s kazetovou jednotkou 
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