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SCREENFLEX EVO 2
MS Polymer lepidlo pro přímé lepení autoskel

CHARAKTERISTIKA:
SCREENFLEX EVO 2 je nejmodernější, flexibilní montážní lepidlo 

pro přímé lepení oken vozidel vyrobených z anorganického i 

organického skla. Vysoká viskozita zajišťuje velmi vysokou 

počáteční pevnost s krátkou dobu odjezdu 1 hodinu po nalepení.

Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Bez rozpouštědel, isokyanátů a PVC          

- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí          

- Velmi dobrá přilnavost k různým podkladům bez primerů a

základních nátěrů          

- Neutrální a téměř bez zápachu během vytvrzování       

- Velmi vysoká mechanická pevnost          

- Velmi dobré těsnicí vlastnosti          

- Lze aplikovat také na vlhké povrchy          

- Lze lakovat po vytvoření nelepivého povrchu (mokré i mokré)          

- Dobrá odolnost vůči vodě, slané vodě, rozpouštědlům, olejům,

tukům, zředěným anorganickým kyselinám, zásadám a louhům        

- Není agresivní, chrání proti korozí          

- Odolný proti nárazům a vibracím (tlumení nárazů)          

- Odolává tepelné roztažnosti a materiálovému namáhání         

- Velmi nízké smrštění objemu a nízká elektrická vodivost 

APLIKACE:
SCREENFLEX EVO 2 se používá se pro lepení skel do rámů automobilů a k lepení kovových konstrukcí. Díky 

vysoké pevnosti a rychlosti lze s lepenými prvky rychle manipulovat. Používá se také k lepení dílů lodí, obytných 

přívěsů, bočních stěn v autobusech a vlacích, lepení konstrukcí, kontejnerů, dlažeb, nádob, dále lepí rohové 

profily, kabiny, boxy, sendvičové panely.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Rychlá metoda (lepení na základ starého lepidla)

1. Po vyříznutí skla vozidla zarovnat seříznutím staré lepidlo na výšku 2 až 4 mm.

2. Odstraňte případnou mastnotu a nečistotu suchým hadrem bez žmolků navlhčeným produktem 

Afin ™ Acryclean nebo CH80079 Soft Cleaner. Setřete jedním  tahem a nechte dostatečnou dobu 

schnout  (cca 10 minut).

3. Pro zabránění koroze v místě poškození laku karoserie použijte CH80027 Epoxy Primer Spray.

4. Nové sklo očistěte pomocí CH80099 Foam cleaner PRO.

5. Keramickou hranu nového skla odmastěte s Afin ™ Acrycleanem nebo CH80079 Soft Cleanerem pomocí

čistého a suchého hadru bez žmolků např. CH80134 Microfiber Cloth PRO - GLASS – mikrovláknová

utěrka sklo 45x45 cm nebo CH047 POLY-WIPES BLUE PRO - antistatická útěrka. Setřete jedním  tahem

a nechte dostatečnou dobu schnout  (cca 10 minut).

6. Výšku lepidla přizpůsobte v závislosti na výšce okenního rámu cca 9 -17 mm. Lepidlo naneste na sklo nebo

rám karoserie jako housenku ve tvaru „V“.

7. Do 10 minut nalepte nové sklo do karoserie a usaďte do správné pozice.

8. Přebytečné lepidlo otřete suchým hadříkem. Nadměrné znečištění odstraňte pomocí hadru navlhčeným 

Afin ™ Acrycleanem nebo CH80079 Soft Cleanerem.

Pomalá metoda

1. Pro lepení do lakovaného okenního rámu použijte čistící primer Afin ™ MS Prep. MS Prep naneste jedním

směrem čistým, suchým, hladkým hadříkem pouze na lak  a vytřete do sucha.

2. Nové sklo očistěte pomocí CH80099 Foam cleaner PRO.

3. Keramickou hranu nového skla odmastěte s Afin ™ Acrycleanem nebo CH80079 Soft Cleanerem pomocí

čistého a suchého hadru bez žmolků např. CH80134 Microfiber Cloth PRO - GLASS – mikrovláknová
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ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:
Čištění nástrojů nebo odstranění nevytvrzených zbytků lepidla SCREENFLEX EVO 2 lze provést čistým, suchým 

hadříkem nebo v případě většího znečištění pomocí Afin ™ Acryclean nebo CH80079 Soft Cleanerem.

utěrka sklo 45x45 cm nebo CH047 POLY-WIPES BLUE PRO - antistatická útěrka. Setřete jedním  tahem

a nechte dostatečnou dobu schnout  (cca 10 minut). 

4. Výšku lepidla přizpůsobte v závislosti na výšce okenního rámu cca 9 -17 mm. Lepidlo naneste na sklo nebo

rám karoserie jako housenku ve tvaru „V“.

5. Do 10 minut nalepte nové sklo do karoserie a usaďte do správné pozice.

6. Přebytečné lepidlo otřete suchým hadříkem. Nadměrné znečištění odstraňte pomocí hadru navlhčeným 

Afin ™ Acrycleanem nebo CH80079 Soft Cleanerem.

Při použití jako konstrukční lepidlo

1. Naneste SCREENFLEX EVO 2 přímo z kartuše nebo salámu manuální, pneumatickou nebo akumulátorovou 

pistolí buď jako kulatou nebo trojúhelníkovou housenku ve tvaru „V“. U mnoha čistých a mastnoty zbavených

povrchů je dobrá přilnavost zaručena i bez pomocí primerů. Rychlost vytvrzování lepidla ovlivňuje vlhkost

vzduchu a teplota (cca ≤ 3,3 mm/24h - 23°C/50% relativní vlhkost) 

2. K zvýšení přilnavosti neporézních materiálů použijte Afin ™ MS Prep.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které 

jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

NÁZEV
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VÝROBKU

ČÍSLO CELNÍHO 

SAZEBNÍKU

SCREENFLEX EVO 2 – 290 ml CHSFXE2 290 ml/kartuše 87928 3506 9110

SCREENFLEX EVO 2 – 400 ml CHSFXE2400 400 ml/salám 87929 3506 9110

MS-PREP – primer 100 ml CHMSP 100 ml/dóza 87913 3208 9000

SKLADOVÁNÍ: 
Více jak 12 měsíců od data výroby v původním

uzavřeném obalu na suchém místě při teplotách 

mezi + 5 ° C a + 25 ° C.

SPECIFIKACE:
Základ: Modifikovaný MS polymer ( M S P)                                  

Metoda vytvrzování metoda: vzdušnou vlhkostí

Barva: černá

Hustota: 1,5 kg / d m 3  (23 ° C)

Doba zpracování: cca . 6 min. (20 ° C / 50% relativní vlhkost)

Rychlost vytvrzování: přibližně ≤ 3,3 mm / 24 h (23 ° C / 50% relativní vlhkost)

Tvrdost podle Shore A: cca 65 (DIN 53505)

Změna objemu při schnutí: ≤ 3%  (DIN EN ISO 10563)

Pevnost v tahu: > 3,0 MPa (ISO37 DIN 53504

Prodloužení: 300 - 400 % (ISO37 DIN 53504)

Modul na 100%: 1,8 - 2,2 MPa ( ISO37 DIN 53504) 

Teplotní odolnost: -40 ° C až 100 ° C

Pracovní teplota: + 5 ° C až 35 ° C

Chemická odolnost   

Dobrá: proti vodě, alifatickým rozpouštědlům, olejům, tukům, zředěným anorganickým kyselinám a zásadám

Střední: proti esterům, ketonům a aromatickým látkám

Žádná: proti koncentrovaným kyselinám a chlorovaným uhlovodíkům 


