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OPIS 
Hitri trdilec za dvokomponentna lepila. Čas obdelave je 10 minut, posuši se po 20 minutah. Posebno je primeren za 
lepljenje kamna, umetnih materialov, keramike, lesa,... Ni primeren za polietilene, polipropilene, teflone, mehke 
PVC. Vsebina 80 g. 
 
Navodila za uporabo: 
Površine, ki jih nameravate zlepiti, morajo biti čiste, suhe in ne mastne (očistite z acetonom). Pri kovinah in umetnih 
masah povečate trdnost lepljenja s tem, da izredno gladke površine zbrusite. Trdilec je potrebno dozirati glede na 
količino lepila, eno, tri ali pet žlic (polnih do vrha) dajte v posodico, ki je označena z 1, 3 oziroma 5 in jo do roba 
napolnite s smolo. Z naostreno stranjo lopatice premešajte, da nastane enakomerna mešanica. To lepilno 
mešanico na tanko nanesite obe strani, dela spojite skupaj s sponko ali lepilnim trakom za približno 20 minut. 
Lepilno mešanico porabite v roku 10 minut. Ostanek lepila, ki je ostal v mešalni posodici odstranite, da se ne strdi 
(pritisnite od spodaj). Shranjevanje: Prosimo, shranjujte v embalaži. Hranite na hladnem, temperatura 
shranjevanja ne sme biti višja od 30°C.  
 
OPOZORILA! 
F = lahko vnetljiv material (smola9 
Xi = dražeča snov (smola + trdilec) 
0 = vnetljivo (trdilec) 
 
MOŽNA JE PREOBČUTLJIVOST OB STIKU S KOŽO!  
NE DAJAJTE V ROKE OTROKOM! IZOGIBAJTE SE STIKU S KOŽO! 
V PRIMERU POGOLTNJENJA SE TAKOJ OBRNITE NA ZDRAVNIKA – POKAŽITE MU EMBALAŽO! 
 
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen 
če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, 
da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, 
naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. 
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu 
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju 
• elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe 

napačnih varovalk 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen 
način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš 
naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. 
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v 
skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe 
so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska 
cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. 
Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na 
naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 


