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    AKEPOX 3000 – Transparent – 395 ml cartuş 
   

    AKEPOX 3000 – Transparent – 50 ml Mini Quick 
 
 
 

 
 

AKEPOX® 3000 şi AKEPOX® 3015 Rapid Bond  
adezivi cu întărire rapidă în sistem de cartuşe 

 

Proprietăţi: 
Sisteme de adezivi cu întărire rapidă, fără conţinut de solvenţi, cu 2 componenţi epoxidici, raport de amestecare: 1:1, dozare 
şi amestecare uşoară prin intermediul sistemului de cartuşe, contracţie redusă,  rezistenţă foarte bună la substanţele 
alcaline. 
 

Domeniul de utilizare: 
Adeziv universal pentru piatra naturală şi artificială, beton, metale (fier, oţel, aluminiu, cupru, bronz), lemn, ceramică şi 
diferite materiale plastice (PVC dur, poliester, stiropor). 

 

Proprietăţi speciale AKEPOX
®
 3000 

Adeziv epoxidic de fixare  
AKEPOX

®
 3015 

Rapid Bond 

Consistenţă gel vâscos 

Timp de prelucrare circa 3-4 minute (20°C) circa 3-5 minute (20°C) 

Timp de întărire circa 30-60 minute (20°C) circa 20-40 minute (20°C) 

Proprietăţi adezive fixare rapidă poate fi utilizat rapid datorită 
consistenţei iniţiale 

Rezistenţă mică înaltă 

Aderenţă de la moderată până la bună foarte bună 

 

Domenii de utilizare speciale AKEPOX
®
 3000 

Adeziv de fixare epoxidică 
AKEPOX

®
 3015 

Rapid Bond 

Domenii de utilizare speciale  adeziv de fixare pentru solicitări mici  aderenţă de contact excelentă în 
special pe metal şi piatră 
naturală pe bază de silicaţi, de 
ex. granit 

  excelent pentru lipirea literelor şi 
diblurilor 
 

 pentru lipiri ce nu vin în contact cu 
umezeala 

 
 

 foarte bun pentru lucrări de 
asamblare intens solicitate, 
pentru lipirea profilurilor de 
armare şi a diblurilor (nu se 
foloseşte pentru lipiri expuse 
umezelii sau pentru armături cu 
nuturi expuse acţiunii aburilor 
fierbinţi) 

 aderenţă bună pe piatra uşor 
umedă 
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Ambalaj 
 

AKEPOX
®
 3000 

Culoare: transparent 

Cartuş Mini Quick
1
  50 ml      Nr. art. 1 06 38 

Cartuş
1
  395 ml                        Nr. art. 1 05 75 

Culoare: negru 

Cartuş Mini Quick
1
 50 ml       Nr. art. 1 05 61 

AKEPOX
®
 3015 Rapid Bond 

Culoare: negru 

Cartuş
1
  395 ml                        Nr. art. 1 05 76 

Accesorii 

Duze de amestecare şi pistoale 
se pot obţine din programul produselor AKEMI

®
 

 

1
)  Cartuş din plastic (Side-by-Side) cu duză de amestecare 

 


