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Popis Lepidlo na zpětná zrcátka Ceys je dvousložkové, tvořené 
anaerobním lepidlem s vysokou odolností a impregnovanou 
síťovinou s katalyzátorem. Je specielně určené pro lepení 
zpětných zrcátek s kovovým držákem nebo čelních skel 
automobilů, přestože se může použit pro montáž antén, zámků 
atd. na sklo. Jednoduché a pohodlné nanášení stříkačkou. 
Obsahuje reparační sadu: lepidlo + síťovina. 

  

Technické 
parametry 

Barva lepící tekutiny: jantarová 
Barva síťoviny: černá nebo zelená 
Flash Point lepení: > 100 oC 
Shell life:  > let 
Hustota: cca 1 kg/l 
Tlak páry: < 10 mm při 25 oC 
Doba přilepení: < 2 minuty 
Napětí řezačky: (sklo/síťovina/ocel) 24 hodin: > 30 kg/cm2 až 
do přelomení skla.   

  
Aplikování Je specielně určené pro lepení zpětných zrcátek s kovovým 

držákem nebo čelních skel automobilů, přestože se může použit 
pro montáž antén, zámků atd. na sklo. Jednoduché a pohodlné 
nanášení stříkačkou.  

  

Způsob 
použití 

Odstranit zbytky lepidla jak ze skla automobilu, takz držáku 
zpětného zrcátka. Je-li to možné, vymontovat zpětné zrcátko 
z jeho spodku nebo držáku. Ustřihnout síťovinu podle velikosti a 
tvaru držáku zpětného zrcátka. Vyznačit polohu, v jaké se 
požaduje přilepit zpětné zrcátko na vnější část skla automobilu. 
Nanést lepidlo na spodek držáku zpětného zrcátka a dbát, aby 
byl impregnovaný celý spodek. Položit předem ustřiženou 
síťovinu na lepidlo. Jakmile je díl smontovaný, umístit jej do 
konečné polohy na sklo automobilu a držet přitisknutý silou po 
dobu min. 2 minut. Po uplynutí min. 15 minut přistoupit 
k nasazení zpětného zrcátka na jeho spodek.  

VÝROBEK LEPIDLO NA     
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 
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Rozpuštění       
a očištění 

Pouze mechanickými postupy, jakmile je výrobek vytvrzený. 

  
Skladování Skladovat na chladném (5 – 25 oC) a suchém místě chráněném 

před přímým slunečním zářením. Životnost výrobku ve svém 
originálním obalu je za těchto podmínek více než 1 rok.    

  
Bezpečnost R10 Hořlavý 

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


