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Speed Glue 
Цианоакрилатно секундно лепило 

 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРОДУКТА 
RA8 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
-  Универсално лепило 
-  Стяга за няколко секунди 
-  Лесно за нанасяне 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Секундното лепило е цианоакрилатно лепило, което 
създава изключително здрава свръзка само за няколко 
секунди. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Залепва еластични и твърди материали, метал за гума, 
пластмаса за гума, уплътнения и още много.  
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

База цианоакрилат 

Цвят безцветно 

Плътност 1,07 g/cm3 

Температурна 
устойчивост в 
диапазон 

-50°C to +85°C 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Създадено за залепва метали, гума, дърво, керамика, 
цимент, твърди пластмаси, стъкло, кожа, шперплат, 
алуминий и др. (с изключение на полиетилен, 
полипропилен и тефлон). 
 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ 
Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени 
и обезмаслени. 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Нанесете малко количество от лепилото (колкото по-
малко е нанесеното количество, толкова по-силна е 
свръзката). Свържете бързо елементите. Натиснете 
силно, докато лепилото оформи тънък филм. Не 
отделяйте елементите, докато лепилото стегне.  
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Измийте ръцете с топла сапунена вода. 
 
 

 
 
 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ 
Не използвайте лепилото за залепване на полиетилен 
(PE), полипропилен (PP) и тефлон (PTFE).  
Повишената влажност на въздуха засилва процеса на 
втвърдяване. 
Прочетете внимателно инструкциите за употреба на 
опаковката на продукта и информационния лист за 
безопасност. 
 

СРОК НА ГОДНОСТ 
24 месеца от датата на производство. Да се съхранява 
на температура от +5°C до +25°C. Да се пази от влага. 
 
ОПАКОВКА 

ART. No ЦВЯТ ОПАКОВКА 

BOK638066 прозрачно 2 g x 12 бр. блистер 

BOK638080 прозрачно 2 g 
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Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации 
(включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и е 
изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този 
документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, 
възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг начин, 
без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ 
служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за 
вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и/или 
неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти 
и/или неточност поради технологични промени или всякакви изследвания, 
проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която 
продуктът е придобит. Bostik си запазва правото да изменя и редактира този 
документ. Bostik не може да носи отговорност за вреди, пряко или косвено, 
поради използването на продукта(ите), описани в този документ. 
Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и 
други документи, свързани с продуктите, преди използването на продукта. 
Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за 
да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол 
върху това по какъв начин се прилага продуктът и/или каквито и да било 
обстоятелства, свързани със събития, възникнали по време на съхранение или 
транспортиране, и следователно не поемаме никаква отговорност за каквито 
и да било щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с 
нашите общи условия. 
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