
AKEPOX 3000 Mini Quick 

Техническа характеристика

Характеристика: AKEPOX 3000 Mini Quick е гелообразно двукомпонентно лепило,

несъдържащо разтворители на основата на епоксидна смола с модифициран

специален втвърдител. Продуктът се отличава със следните свойства:

● Много бързо втвърдяване

● Лесно дозиране и смесване благодарение на картучната система

● Изключително минимално свиване при втвърдяването и поради това минимално 

напрежение върху повърхността.

● Добра устойчивост на формата на лепилото

● Незначителна тенденция за уморяване на материала

● Много добра алкална стабилност, поради което е особено подходящо за работа с бетон 

● Изключително подходящ за работа с газонепропускливи материали, тъй като не съдържа разтворители

● Подходящ за залепяне на носещи конструкционни елементи

● Добро електроизолиращо действие

● Подходящ за залепяне на чувствителни към разтворители материали (стиропор, ABS)

● Продуктът няма склонност към кристализация, поради това се обработва лесно и сигурно и не създава

проблеми при складирането

Област на приложение:  AKEPOX 3000 Mini Quick е универсално лепило за залепяне на естествени и

изкуствени камъни, метал (желязо, стомана, алуминий, мед), дърво, керамика и различни пластмаси 

(твърдо PVC, полиестер). Благодарение на гелообразната си структура продуктът има добра 

устойчивост и върху вертикални повърхности. Поради бързото си втвърдявне продуктът е особено 

подходящ за монтажни работи, както и за залепянето на букви и дюбели.

Неподходящи за залепяне с AKEPOX 3000 Mini Quick са полиолефини (РЕ, РР), силикони, FKW 

(тефлон), меко PVC, мек PU и бутилкаучук.

Указание за употреба:   

    - без смесителна дюза: използва се като дозатор

    - със смесителна дюза: дозатор и смесител в едно

1. Почистете основно и леко награпете повърхностите.

2. Отстранете капачето на картуча, поставете в пистолета и натискайте спусъка докато 

лепилото започне да излиза, поставете смесителната дюза.

3. Ако не използвате смесителна дюза, двата компонента трябва добре да се смесят.

4. Сместа е подходяща за работа в рамките на следващите 3- 4 минути (при 20°С). След ок. 30- 60 мин. 

( 20°С) лепилото придобива добра начална здравина, след 3-5 часа ( 20°С) залепената част може да се 

натоварва, а след около 24 часа лепилото достига максималната си здравина

5. Работните уреди могат да бъдат почистени с нитроразредителя на AKEMI.

6. Топлината ускорява, студът забавя процеса на втвърдяване.

7. При съхранение на хладно може да се използва до една година след датата на производство.

Указание:  

● AKEPOX 3000 Mini Quick не е подходящ за работа върху повърхности, изложени на влага

● Металните повърхности да се шлифоват директно преди самото залепяне, за да се избегне 

възможното ограничаване на захващането.

● По време на работа за защита на ръцете използвайте AKEMI течни ръкавици.

● Да не се работи с вече сгъстило се или започнало да се желира лепило. 



● Продуктът да не се използва при температури под 10°С, тъй като процесът на втвърдяване няма да 

може да се осъществи напълно.

● При излагане на слънчева светлина втвърденото лепило има склонност към значително пожълтяване

● Вече втвърдено, лепилото не може да бъде отстранено с разтворител, а само механично или при 

много висока температура (>200° С).

● При правилна обработка напълно втвърденото лепило не е вредно за здравето.

● При работа с кртуч използвайте само смесителните дюзи на AKEMI.

Указания за безопасност:

Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   1. Компоненти А+ В цвят: млечнобяло

плътност: ок. 1,16 g/cm³

   2. Време за работа

а) смес от 75 g компонент А + 75 g компонент В

   при 10°С: 8- 9 мин.

   при 20°С: 3- 4 мин.

   при 30°С: 2- 3 мин.

   при 40°С: 1- 2 мин.

b) при 20°С и различни количества

15 g компонент А + 15 g компонент В }

40 g компонент А + 40 g компонент В }

75 g компонент А + 75 g компонент В }

250 g компонент А + 250 g компонент В }

   3. Процес на втвърдяване (твърдост по SHORE- D) на 2 mm слой при 20°С

15 мин. 30 мин. 60 мин. 2 часа 3 часа 4 часа 5 часа 24 часа

30 35 36 43 48 50 52 63

   4. Съхранение ок. 1 година в затворена оригинална опаковка при съхранение 

на хладно без да замръзва.

3- 4 мин.




