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SPECIFIKACE VÝROBKU 

ROXOLID UNI-X 

Univerzální lepidlo na mnoho materiálů 
 

 

 
Popis 
ROXOLID UNI-X je viskózní lepidlo na mnoho plastů, keramiku, porcelán, gumu, kůži, dřevo, korek, 

polystyrén, papír, karton, tvrdé PVC a látky. ROXOLID UNI-X má dobrou přídržnost ve vlhkém stavu, krátkou 

dobu schnutí a vytvrzuje se odpařováním. 

 

 
Fyzikální vlastnosti 

Tekutý stav  Vytvrzený stav  
Druh pojiva Pryskyřice Barevný odstín Čirý 

Barevný odstín Čirý   
Hustota (20 °C) 0,75 - 0,95   
Bod vzplanutí (°C) < 40 °C   
Pevné látky 22%   
Viskozita (cP) Tixotropický gel   
Doba schnutí (při 25 °C) 2 - 5 minut   
Úplné vytvrzení (při 25 °C) 2 - 6 hodin   

 
 

Zpracování 
1. Opakovaný kontakt může vést k drsné pokožce nebo k praskání pokožky. 
2. Lepené povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot. 
3. Před použitím, pokud možno, otestujte výrobek na neviditelném místě, abyste zkontrolovali vhodnost. 
4. U savých povrchů naneste lepidlo v silnější vrstvě na jednu plochu a plochy přitiskněte k sobě, než se vytvoří lepený spoj. 
5. U nesavých povrchů naneste lepidlo v tenké vrstvě na obě plochy a nechte 5 minut schnout, až je právě ještě lepkavé. 

Potom plochy pevně přitiskněte k sobě. 
6. Po použití otřete přebytečně lepidlo zvenku na tubě a ROXOLID UNI-X opět zavřete. Vraťte tubu do obalu 

blistr a uložte ji pro pozdější použití. 
7. ROXOLID UNI-X může být odstraněn odstraňovačem laku na nehty na bázi acetonu nebo denaturovaným lihem. 
8. Neuzavřená tuba má negativní vliv na životnost výrobku. 
9. Výrobek není vhodný pro předměty, které obsahují horké tekutiny, a není odolný mytí v myčce. 
10. Výrobek nelze použít na obtížně lepitelné plasty, např. polypropylen, polyetylen a PTFE. 

 

 

Preventivní opatření 
1. Používejte pouze v dobře větraných prostorách a výpary nevdechujte. 
2. Uchovávejte mimo otevřené plameny a jiné zdroje zapálení. (V BLÍZKOSTI VÝROBKU NEKUŘTE). 
3. Opakovaný kontakt může vést k drsné pokožce nebo k praskání pokožky. 
4. Při kontaktu s pokožkou oplachujte teplou mýdlovou vodou. 
5. Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené a důkladně jej vyplachujte vodou. Při trvalém podráždění vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
6. Uchovávat na místě nepřístupném dětem. 
7. Lepidlo uchovávejte na chladném, suchém místě. 
8. Není vhodné pro lepení polyetylenu, polypropylenu nebo fluorovaných polymerů. 
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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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