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Kontaktné, jednozložkové sekundové lepidlo s extra vysokou viskozitou na báze ethylkyanoakrylátu. Vhod-
né aj k použitiu na zvistlých plochách. Po zlepení dielov je možné prevádzať drobné korekcie lepených plôch.

POUŽITIE
NOVAX® GÉL je čisté lepidlo, ktoré poskytuje extrémne dobré 
spoje takmer všetkých materiálov, ako sú kovové látky, por-
celán, keramika, koža, kameň, drevo, prírodný a syntetický 
kaučuk vrátane celej rady rôznych druhov plastických hmôt. 
Zlepené diely sa môžu takmer ihneď opracovávať. Spo-
je lepené NOVAX® GÉLOM sú odolné voči poveternostným 
vplyvom vrátane širokej škály chemikálií. V spojení s NOVAX® 
AKTIVÁTOROM je možné lepidlo výborne využiť na lepenie 
poréznych i neporéznych materiálov vrátane lepenia väčších 
prasklín a zle lepiacich sa umelých hmôt.

VÝHODY
• lepí okamžite behom niekoľkých sekúnd
• umožňuje spojenie širokej škály materiálov
• lepené plochy nemusia byť rovné
• vyplňuje medzery

NÁVOD NA POUŽITIE
Lepený povrch zbavte voľných mechanických častíc. Od-
stráňte mastnotu, prach, špinu a ďalšie znečistenie výrobkom 
TECHNOSOL®. NOVAX® GÉL nanášajte iba na jednu stranu le-
pených plôch v čo najtenšej vrstve. Plochy pritlačte miernym 
tlakom k sebe a prebytočné lepidlo odstráňte. Podľa typu 
materiálu je manipulačná pevnosť spoja zaistená už behom 

niekoľkých sekúnd obzvlášť pri použití NOVAX® AKTIVÁTORA. 
Úplné vytvrdnutie lepidla nastane približne za 6 hodín.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba: bezfarebný
Bod vzplanutia:  > 87 °C (DIN 53213)
Hustota (20 °C): 1 050 kg/m3
Skladovateľnosť 12 mes.: (skladovať 0 až 5 °C)

PARAMETRE SPOJA
Teplota mäknutia:  171 °C
Odpor:  5,42 × 1014 ohm/cm
Dielektrická pevnosť: 11,9 kV/mm
Pevnosť na strih:  18–22 N/mm2

SÚVISIACE PRODUKTY 
• TECHNOSOL® •  NOVAX® AKTIVÁTOR

NOVAX® GÉL

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
20 g tuba 500 065




