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  ANWENDUNG: RECA S 80 Fix-it 
Ultra ist eine hochwertige, bärenstarke 
einkomponentige Klebmasse auf Basis 
von MS Polymer mit einer sehr hohen 
Anfangsklebkraft für viele Anwendun-
gen im Bau- und Industriebereich.

VERARBEITUNG: Haftflächen müssen 
sauber, trocken und fest sein (vorab 
testen). RECA S 80 Fix-it Ultra klebt im 
Allgemeinen auch schwere Materialien, 
ohne besondere Maßnahmen direkt 
aus der Kartusche. Hervorragende Ver-
klebung von vielen Untergründen im 
Baubereich wie Glas, glasierten Oberflä-
chen, Email, Epoxy, Polyester Paneelen, 
Polystyren, hart PVC, Edelstahl, anodi-
siertem Aluminium und lackiertem Holz.

ALLGEMEINES: Hohe Anfangsklebkraft 
(Unterstützung nicht immer notwen-
dig). Temperaturbeständig von -40 °C 
bis +100 °C. Schnelle Durchhärtung, 
geruchlos und blasenfrei. Direkte bä-
renstarke Haftung auf verschiedenen 
Untergründen. Dauerelastisch. Frei von 
Isocyanat, Lösemittel, Phtalat und Sili-
kon. Geeignet zum Kleben von Natur-
stein. Offene Zeit ca. 10 bis 15 Minuten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich. Enthält: Dioctylbis (pen-
tan-2,4-dionato-O,O‘)zinn,  N-[3-
( D i m e t h o x y m e t h y l s i l y l ) p r o p y l ]
ethylendiamin,  N-(3-(Trime-thoxysilyl)
propyl)ethylendiamin. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.
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  ALKALMAZÁS: A RECA 
S 80 Fix-it Ultra egy kiváló 
minőségű, nagyon erős, 
egykomponensű, MS polimer 
alapú ragasztó massza nagyon 
magas kezdeti ragasztóerővel, 
sokfajta felhasználásra az 
építőiparban és az iparban.

FELDOLGOZÁS: A tapadófelü-
letek legyenek tiszták, szárazak 
és szilárdak (előzőleg tesztelni 
kell). A RECA S80 Fix-it Ultra 
általában nehéz anyagokat is ra-
gaszt, különleges intézkedések 
nélkül, közvetlenül a kartusból. 
Kiválóan ragaszt sok különböző 
felületet az építőiparban, mint 
pl. üveget, mázzal bevont felü-
leteket, zománcot, epoxyt, po-
liészter paneleket, polisztirént, 
kemény PVC-t, nemesacélt, 
anodizált alumíniumot és lak-
kozott fát.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 
Magas kezdeti ragasztóerő 
(segítség nem mindig szük-
séges). Hőálló -40 °C és +100 
°C között. Gyors kikeményedés, 
szagtalan és buborékmentes. 
Azonnali nagyon erős tapadás 
különböző felületeken. Tartósan 
rugalmas. Izocianát-, oldós-
zer-, ftalát- és szilikonmentes. 
Terméskő ragasztására hasz-
nálható. Nyitott idő kb. 10 - 15 
perc.

Kérésre biztonsági adatlap 
kapható. Tartalmaz: Dioktilbisz 
(pentán-2,4-dionáto-O,O‘)-
ón,  N-[3-(Dimetoximetilszilil)
propil]etilén-diamine,  N-(2-
Aminoetil)-3-aminopropil-tri-
metoxiszilán. Allergiás reakciót 
válthat ki.

  PRIMJENA: RECA S 80 Fix-
it Ultra je visoko kvalitetna, iz-
nimno jaka jednokomponentna 
ljepljiva masa na bazi MS poli-
mera s vrlo visokom početnom 
snagom lijepljenja za mnoge 
primjene u području građevine 
i industrije.

PRERADA: Prianjajuće površine 
moraju biti čiste, suhe i čvrste 
(prethodno provjeriti). RECA S80 
Fix-it Ultra općenito lijepi i teške 
materijale, bez posebnih mjera, 
izravno iz kartuše. Odlično 
lijepljenje mnogih podloga u 
području građevine poput sta-
kla, glaziranih površina, emaila, 
epoksija, poliesterskih panela, 
polistirena, tvrdog PVC-a, ple-
menitog čelika, anodiziranog 
aluminija i lakiranog drveta.

OPĆE NAPOMENE: Visoka 
početna snaga lijepljenja 
(pridržavanje nije uvijek neo-
phodno). Temperature od -40 
°C do +100 °C. Brzo unutarnje 
stvrdnjavanje, bez mirisa i 
mjehurića. Izravno iznimno 
jako prianjanje na raznim pod-
logama. Trajno elastično. Slo-
bodno od izocianata, sredstava 
za otapanje, ftalata i silikona. 
Pogodno za lijepljenje prirodnog 
kamena. Otvoreno vrijeme oko 
10 do 15 minuta.

S igurnosno-tehnički  l i s t 
dostupan na zahtjev. Sadrži: 
Dioktilabis (pentan-2,4-dio- 
nato-O,O‚) kositra,  N-[3-(Dimet-
oksimetilsilil)propil]etilendi-
amin,  N-(3-(trimetoksisilil) 

propil) etilendia-
min. Može izazvati 
alergijsku reakciju.

  POUŽITÍ: RECA S 80 
Fix-it Ultra je kvalitní pevná 
jednosložková lepicí hmota na 
bázi MS polymeru s velmi vy-
sokou počáteční lepivostí, která 
má široké použití ve stavebnictví 
a průmyslu. 

ZPRACOVÁNÍ: Přilnavé plochy 
musejí být čisté, suché a pevné 
(proveďte zkoušku). RECA S80 
Fix-it Ultra všeobecně lepí i 
těžké materiály, bez speciálních 
zásahů, přímo z kartuše. Vyni-
kající lepení mnoha podkladů 
ve stavebnictví, jako např. 
sklo, glazované povrchy, smalt, 
epoxidy, polyesterové desky, 
polystyren, tuhé PVC, ušlechtilá 
ocel, anodizovaný hliník a lako-
vané dřevo. 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: 
Vysoká počáteční lepivost (ne 
vždy je nutná podpora). Teplotě 
v rozmezí od -40 °C do +100 
°C. Rychlé vytvrzení, bez zápa-
chu a bez vytváření vzduchových 
bublin. Přímá silná přilnavost na 
různých podkladech. Trvale ela-
stický. Neobsahuje isokyanát, 
rozpouštědla, ftalát a silikon. 
Vhodný k lepení přírodního ka-
mene. Otevřený čas asi 10 až 
15 minut.

Na vyžádání je kodis-
pozici bezpečnostní list. 
Obsahuje: Dioktylbis (pentan- 
2,4-dionato-O,O‘)cín,  N-[3-(di- 
methoxymethylsilyl)propyl]ethy-
lendiamin,  N-(2-Aminoethyl)-
3-aminopropyltrimethoxysilan. 
Může vyvolat alergickou reakci. 

  POUŽITIE: RECA S 80 Fix-it 
Ultra je vysokohodnotná pevná 
jednozložková lepiaca hmota na 
báze MS polyméru s veľmi vy-
sokou počiatočnou lepivosťou, 
ktorá má široké použitie v sta-
vebníctve a priemysle.

SPRACOVANIE:  Priľnavé 
plochy musia byť čisté, suché 
a pevné (vykonajte skúšku). 
RECA S80 Fix-it Ultra lepí vo 
všeobecnosti aj ťažké mate-
riály, bez špeciálnych zásahov 
priamo z kartuše. Vynikajúce 
lepenie mnohých podkladov v 
stavebníctve, ako je napríklad 
sklo, glazované povrchy, smalt, 
epoxidy, polyesterové dosky, 
polystyrén, tuhé PVC, ušľachtilá 
oceľ, anodizovaný hliník a lako-
vané drevo.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA: 
Vysoká počiatočná lepivosť 
(nie vždy je nutná podpera). 
Teplote v rozmedzí od -40 °C 
do +100 °C. Rýchle vytvrdnutie, 
bez zápachu a bez vytvárania 
vzduchových bublín. Priama 
silná priľnavosť na rôznych pod-
kladoch. Trvalo elastický. Neob-
sahuje izokyanát, rozpúšťadlá, 
ftaláty ani silikón. Je vhodný 
na lepenie prírodného kameňa. 
Otvorený čas asi 10 až 15 minút.

Na požiadanie možno poskytnúť 
kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: Dioktylbis(pentán-
2,4-dionát-O,O‘)cín,  N-[3-
[dimetoxy(metyl)silyl]propyl] 
etyléndiamín,  N-(2-Aminoetyl)-
3-aminopropyltrimetoxysilán. 
Môže vyvolať alergickú reakciu.
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