
 
 

SPECIFIKACE VÝROBKU 

ROXOLID AKTIV-X 

Pro okamžitou přídržnost bez časově náročného upevňování 

Popis 
ROXOLID AKTIV-X se skládá z průmyslového kyanoakrylátového lepidla (AKTIV-X liquid) a urychlovače 

(AKTIV-X spray). ROXOLID AKTIV-X je vhodný pro bleskově rychlé a extrémně pevné lepení porézních nebo 

obtížně lepitelných ploch ze dřeva, keramiky, porcelánu, kovu, gumy, kůže a mnoha plastů. 

 

Ideální pro všechny rohové a profilové spoje, ozdobné lišty, rámy obrázků, spoje na soklových lištách a 

dveřních zárubních, ukončovacích lištách pracovních desek a PVC lištách. ROXOLID AKTIV-X je také 

výborně vhodný pro montážní práce ve vnitřní výstavbě. 

 

Zpracování 
1. Oba lepené povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot. 

2. Jednu z obou lepených ploch postříkejte aktivátorem AKTIV-X spray. 

3. Na druhý povrch naneste tenkou vrstvu AKTIV-X liquid. 

4. Oba povrchy přiložte k sobě. Podle použitých povrchů a teploty dojde obvykle během 2 až 10 vteřin k 

rychlému slepení. 

 
 

Zdraví a bezpečnost 
1. Zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. 

2. Při kontaktu s pokožkou oplachujte teplou vodou nebo pozvolně uvolněte vhodným debondérem. 

Nepokoušejte se výrobek odstranit násilím. 

3. Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené a důkladně jej vyplachujte. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

4. Uchovávejte na místě nepřístupném dětem. 

5. Uchovávejte lepidlo na chladném, suchém místě při 20 až 25 °C.  

 
 

Vyloučení odpovědnosti: Zde obsažené údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a vychází se z toho, že 

jsou správné. Meffert AG však nepřebírá žádné ručení za výsledky, které byly dosaženy osobami, nad jejichž 

metodami nemá Meffert AG kontrolu. Uživatel je odpovědný za to, aby zkontroloval vhodnost výrobků Meffert 

AG nebo zde uvedených výrobních postupů pro určitý účel a provedl potřebná opatření, která lze doporučit 

pro ochranu osob a věcí proti případným nebezpečím v souvislosti s manipulací a používáním výrobků 

Meffert AG. Meffert AG zvláště vylučuje všechny výslovné nebo implicitní záruky, včetně záruk 

obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel v souvislosti s prodejem nebo používáním výrobků Meffert 

AG. Meffert AG nadto vylučuje jakékoli ručení za nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně 

ušlého zisku. 
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Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, D-55543 Bad Kreuznach. 
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