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TEHNIČNI LIST 
 

EPOKOL MIX5 
vsestransko epoksidno lepilo 
 
 
OPIS 
EPOKOL MIX5 je hitrostrjujoče, dvokomponentno epoksidno lepilo brez topil. 
Lepilni spoj je prozoren, odporen na vodo, detergente in razredčene kemikalije. Temperaturna obstojnost 
spoja je od - 20C do + 80C. 
 
PODROČJA UPORABE 
Uporablja se za lepljenja kovin, stekla, kamna, keramike, lesa, umetnih mas (razen polietilena, polipropilena 
in teflona) itd. Lahko se uporablja tudi kot zalivna masa. 
 
LASTNOSTI 
     komponenta A   komponenta B 
Viskoznost ( 25C, mPas)  6 000 – 8 000    10 000 – 18 000 
Mešalno razmerje (volumsko)  1    1 
Čas uporabnosti mešanice    cca 5 minut 
 
NAČIN UPORABE 
Pred lepljenjem površine očistimo, razmastimo, osušimo in po možnosti nahrapimo. Pripravimo lepilo in ga 
nanesemo enostransko v tankem sloju. Lepljenca stisnemo le toliko, da se dobro prilegata in ju pustimo 
odležati 15 - 20 minut pri sobni temperaturi. Mešanico moramo porabiti v 4 – 5 minutah. Pri nižjih 
temperaturah je čas vezanja občutno daljši, pri višjih pa krajši. Ne svetujemo lepljenja pri temperaturah nižjih 
od + 15C. Končno trdnost doseže spoj po 12 urah.  
 
ČIŠČENJE 
Sveže lepilo mehansko obrišemo in speremo z vročo vodo in detergentom. 
 
EMBALAŽA 
dvojna brizga 27g 
 
SKLADIŠČENJE 
Skladiščiti v originalni embalaži v suhih prostorih pri temperaturah od +5C do +25C. 
Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 18 mesecev. 
 
 
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter 
praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša 
tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe 
(postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja.  
Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti 
glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil. 

 


