
636K49 SuperGlue 
Rychletuhnoucí dvousložkové lepidlo  
vhodné pro širokou škálu materiálů

Informace pro ortotiky-protetiky



636K49 SuperGlue
Přehled výhod
• Dvousložkové lepidlo na bázi methylmetakrylátu s velmi vysokou přilnavostí
• Lepení kovů, duroplastů a termoplastů
• Rychlé lepení např. lůžkových adaptérů
• Doba zpracování: 4 – 7 minut
• Doba vytvrzování: cca 15 minut
• Gel/vysoce viskózní
• Vyplňuje mezery 0,5 – 12 mm
• Vysoká pevnost v tahu spolu s vynikající odolností proti odlupování
• Vysoká teplotní odolnost
• Trvalá síla a flexibilita

636K49 SuperGlue je rychletuhnoucí 
dvousložkové lepidlo, kterým snadno 
vyplníte i větší mezery. Díky své velmi 
vysoké přilnavosti je vhodné pro širokou 
škálu materiálů v ortopedické protetice, 
včetně kovů, duroplastů a termoplastů.
Tip: Pro dosažení nejsilnější vazby ohněte 
ramena laminační kotvy tak, aby co 
nejtěsněji kopírovala lůžko. Pak zdrsněte 
ramena kotvy a odstraňte mastnotu 
isopropylalkoholem. Zdrsněte a odmastěte 
také povrch pahýlového lůžka v oblastech, 
které budou slepeny.

SuperGlue může být použito pro lepení 
komponent s mezerami až do 12 mm. 
Velmi jednoduše aplikujte lepidlo na 
ramena laminační kotvy pomocí pistole 
se směšovací tryskou. Gelová konzistence 
zabrání stékání lepidla dokonce 
i ze svislých ploch.
Tip: Nezapomeňte před lepením povolit 
šroub na kotvě, aby bylo možné po 
vytvrzení lepidla adaptér vyšroubovat.

S lepidlem SuperGlue můžete lepit rychleji 
a snadněji prakticky všechny lůžkové 
materiály. SuperGlue je obzvláště vhodné 
pro lepení například nerezové oceli ke 
karbonu a Orthocryl laminační pryskyřici, 
nebo nerezové oceli k ThermoLyn steif 
nebo ThermoLyn clear.
Tip: Než půjdete protézu zkoušet, 
nezapomeňte šroub kotvy opět utáhnout.

Obj. č. 636K49
Objem 50 ml

Obsah balení 1 kartuš
6 směšovacích trysek

Barva černá
Směšovací poměr 10:1
Cena bez DPH 1521,- Kč

Náhradní SuperGlue směšovací trysky
Obj. č. 756Y76
Obsah balení 20 směšovacích trysek
Cena bez DPH 755,98 Kč

SuperGlue dávkovací pistole
Obj. č. 756K31
Obsah balení 1 dávkovací pistole
Cena bez DPH 1699,23 Kč
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