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ANAEROBNA LJEPILA 

CODEX asortiman anaerobnih proizvoda sadržava ljepila koja se aktiviraju 

tek pritiskom iz ambalaže. Proizvod zadržava svoje tekuće agregatno stanje 

radi idealne kombinacije ljepila i kisika unutar ambalaže. Budući da ljepilo 

reagira samo kad nema kisika, u njemu se miješaju peroksidi ljepljivog 

sustava pod utjecajem metalnih iona, odnosno slobodni radikali koji pokreću 

polimerizaciju (monomeri se povezuju na reakciju lanca polimerizacije).

Stoga je za dobru povezanost anaerobnih sustava važno da sadržava barem 

jedan dio slobodnih metalnih iona. Pri tome razlikujemo aktivne materijale, 

koji ubrzavaju reakciju, od pasivnih materijala, koji usporavaju reakciju.

Dodatni čimbenici koji imaju odlučujući utjecaj na umrežavanje:
• veličina utora

• primijenjena količina ljepila

• temperatura materijala i vanjskog okoliša

• korištenje aktivatora

V CODEX sortimentu anaerobnih izdelkov so lepila, ki začnejo zamreževati ob 

odsotnosti kisika iz zraka ter ob stiku. Izdelek ohranja svoje tekoče agregatno 

stanje zaradi v embalaži vsebovanega kisika in pasivne sestave same embalaže. 

Ker lepilo reagira šele ob izostanku kisika, se ob nameščanju in apliciranju tvorijo 

peroksidi lepilnega sistema pod vplivom kovinskih ionov, t. i. prosti radikali, ki 

sprožijo polimerizacijo (monomeri se povežejo v polimerizacijsko verižno reakcijo). 

Za dober spoj anaerobnih sistemov je torej pomembno, da vsebuje 

vsaj en del svobodnih kovinskih ionov. Pri tem ločimo med aktivnimi 

in pasivnimi materiali, ki reakcijo pospešijo ali upočasnijo.

Dodatni dejavniki, ki odločilno vplivajo na zamreženje:
• velikost reže

• aplicirana količina lepila

• temperatura materiala in zunanje okolice

• uporaba aktivatorja

ANAEROBNA LEPILA 

Prosimo, upoštevajte: pri prikazanem načinu uporabe gre zgolj za primer uporabe, vezan na skupine izdelkov.  
Če potrebujete tehnične/varnostne informacije ali navodila o predelavi, vam 
z veseljem ponudimo dostop do ustreznega podatkovnega lista.

Imajte na umu: prikazani način primjene samo je primjer uporabe vezan uz skupine proizvoda.

Ako su vam potrebne tehničke/sigurnosne informacije ili upute za obradu, rado 
ćemo vam dati pristup odgovarajućem podatkovnom listu.

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА



Splošna razdelitev  
aktivnih in pasivnih materialov

Opća distribucija  
aktivnih i pasivnih materijala

Uopštena neobavezujuća klasifikacija 
materijala navedena je u nastavku

Обща необвързваща 
класификация на материалите
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AKTIVNI MATERIALI / AKTIVNI MATERIJALI / AKTIVNI MATERIJALI / АКТИВНИ МАТЕРИАЛИ  PASIVNI MATERIALI / PASIVNI MATERIJALI / PASIVNI MATERIJALI / ПАСИВНИ МАТЕРИАЛИ

MEDENINA MJED MESING МЕСИНГ
ALUMINIJ  

(Z NIZKO PRISOTNOSTJO CU)
ALUMINIJ 

(S NIŽIM UDJELOM BAKRA)
ALUMINIJUM 

(SA NISKIM SADRŽAJEM BAKRA)
АЛУМИНИЙ  

(С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕД)

BAKER BAKAR BAKAR МЕД KERAMIKA KERAMIKA KERAMIKA КЕРАМИКА

ŽELEZO ŽELJEZO GVOŽĐE ЖЕЛЯЗО VISOKOLEGIRANO JEKLO VISOKOLEGIRANI ČELIK VISOKOLEGIRANI ČELIK ВИСОКОЛЕГИРАНА СТОМАНА

JEKLO ČELIK ČELIK СТОМАНА NIKELJ NIKAL NIKL НИКЕЛ

BRON BRONCA BRONZA БРОНЗ OKSIDNA PLAST OKSIDNI SLOJ OKSIDNI SLOJ ОКСИДЕН СЛОЙ

SREBRO SREBRO SREBRO СРЕБРО

NERJAVNO JEKLO NEHRĐAJUĆI ČELIK NERĐAJUĆI ČELIK НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

KOSITER KOSITAR KALAJ КАЛАЙ

CINK CINK CINK ЦИНК

Napomena: predstavljeni način primene isključivo je primer upotrebe i odnosi se na određene 
grupe proizvoda. Ako su vam potrebne tehničke/bezbednosne informacije ili uputstva za 
primenu lepka, poslaćemo vam tehničke specifikacije odgovarajućeg proizvoda.

Моля, имайте предвид следното: показаният режим на приложение е просто 
пример за употреба, свързан с продуктните групи. Ако се нуждаете от техническа 
информация/информация за безопасност или инструкции за работа, с удоволствие 
ще Ви предоставим достъп до съответния информационен лист.

STANDARDNI VIJAK S CODEX VIJAČNIM VAROVALOM 
STANDARDNI VIJAK S CODEX VIJČANOM ZAŠTITOM 
STANDARDNI ZAVRTANJ SA VIJČANIM OSIGURAČEM CODEX 
СТАНДАРТЕН ВИНТ С ФИКСАТОР ЗА РЕЗБИ CODEX

VIJAK Z REBRASTO NALEGNO POVRŠINO  
VIJAK S REBRASTOM POVRŠINOM 
VIJAK SA REBRASTOM NALEGNOM POVRŠINOM 
ЗАЛЕПЕНИ БОЛТОВЕ С РАДИАЛНИ РЕБРА

NAZOBČENI VIJAK NA NALEGNI POVRŠINI 
NAZUBLJENI VIJAK S NAZUBLJENOM PRIRUBNICOM 
NAZUPČENI VIJAK SA NAZUPČENOM PRIRUBNICOM 
ВИНТ С ТРИОНОВИДНО НАЗЪБЕН ФЛАНЕЦ

VAROVALNA MATICA POLIAMID 
ZAŠTITNA MATICA POLIAMID 
MATICA SA PRSTENOM OD POLIAMIDA 
ГАЙКА С ПОЛИАМИДЕН ПРЪСТЕН

ZOBATA PODLOŽKA Z ZUNANJIM OZOBJEM DIN 6797 A 
NAZUBLJENA PODLOŠKA S UNUTARNJIM OZUBLJENJEM DIN 6797 A 
ZUPČASTI VIJAK SA ZUPČASTOM PODLOŠKOM DIN 6797 A 
ВИНТ С ОСИГУРИТЕЛНА ВЪНШНО НАЗЪБЕНА ШАЙБА DIN 6797 A

VZMETNA PODLOŽKA DIN 127 A 
PODLOŠKA DIN 127 A 
OPRUŽNI VIJAK SA OPRUŽNOM PODLOŠKOM DIN 127 A 
ВИНТ С ПРУЖИННА ШАЙБА DIN 127 A

STANDARDNI NEVAROVAN VIJAK 
STANDARDNI NEZAŠTIĆENI VIJAK 
STANDARDNI VIJAK BEZ OSIGURAČA 
НЕОСИГУРЕН СТАНДАРТЕН ВИНТ

АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА 

Анаеробните лепила от нашата продуктова гама са лепила, които се втвърдяват 

при липса на кислород и при контакт с метал. Продуктът поддържа своето течно 

агрегатно състояние до прилагането му благодарение на кислорода, съдържащ 

се в търговската единица, и пасивния опаковъчен материал. Ако материалът 

се приложи в хлабина, при която се изключва кислорода, пероксидите на 

лепилото, повлияни от металните йони, създават свободни радикали, които 

предизвикват полимеризация (мономерите създават полимерни вериги).

Миграцията на метални йони е важен фактор при прилагането 

на анаеробни системи, поради което един от компонентите на 

съединението трябва да е метален. Различават се активни и пасивни 

материали, които или ускоряват, или забавят полимеризацията.

Други фактори, които оказват значително влияние 
върху кръстосаното свързване, освен материала:
• размер на запълваната с лепило хлабина

• количество на прилаганото лепило

• температура на материала и околната среда

• допълнителна употреба на активатор

ANAEROBNA LEPILA 

Anaerobni lepkovi u našem asortimanu su lepkovi koji se stvrdnjavaju kada se 

prekine dotok kiseonika u dodiru sa metalom. Ovaj proizvod zadržava tečno 

agregatno stanje sve do primene zahvaljujući kiseoniku u ambalaži i pasivnom 

materijalu od koga je izrađena ambalaža. Kada se materijal nanese u pukotinu i 

prekine se dotok kiseonika, peroksidi unutar lepka, na koje utiču metalni joni, kreiraju 

slobodne radikale koji aktiviraju polimerizaciju (monomeri kreiraju polimerske lance).

Migracija metalnih jona je važan faktor pri primeni anaerobnih sistema, pa 

stoga jedna komponenta u spoju mora da bude metalna. Moguće je razlikovati 

aktivne i pasivne materijale koji ubrzavaju ili usporavaju polimerizaciju.

Dodatni faktori koji imaju značajan uticaj na 
unakrsno vezivanje, pored materijala:
• veličina pukotine u koju se nanosi lepak

• količina primenjenog lepka

• temperatura materijala i okruženja

• dodatna primena aktivatora
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Za vijčane spojeve koji se lakše uklanjaju.

• zaštita vijaka za reverzibilne/nereverzibilne spojeve 

• sprječava kretanje, curenje i koroziju u navoju

• otpornost na usporavanje vijaka izloženih vibracijama i udarcima

CODEX VIJČANA ZAŠTITA prikladna za niske do srednje stezne vijke i 

navoje izložene neželjenim vibracijama i udarcima na odvijanje. CODEX 

VIJAČNA ZAŠTITA niske i srednje čvrstoće omogućuje jednostavno 

sastavljanje i rastavljanje dijelova s pomoću uobičajenih alata.

Kada popunjavate razmak između navoja CODEX 

VIJAČNA ZAŠTITA, zaštita djeluje kapilarno.

Ovisno o namjeni uporabe, prisutni su anaerobni adhezivi 

dostupni u niskom ili srednjem čvrstom obliku.

CODEX ANAEROBNI PROIZVODI nanose se jednostavno i čisto na navoje.

ZAŠTITA VIJAKA
NISKE I SREDNJE TVRDOĆE

Za enostavno snemljive vijačne zveze.

• varovanje vijakov za reverzibilne/obrnljive povezave

• preprečuje premike, puščanje in korozijo v navojih

• odpornost proti rahljanju vijakov, ki so izpostavljeni vibracijam in udarcem

CODEX VAROVALO VIJAKOV primerno za nizko do srednje trdno varovanje vijakov 

in navojev, ki so izpostavljeni nezaželenim vibracijskim in udarnim obremenitvam 

odvijanja. CODEX VAROVALO VIJAKOV nizko do srednje trdno varovanje omogoča 

enostavno sestavljanje in razstavljanje delov z uporabo običajnih orodij.

Pri zapolnjevanju rež med navoji vsebuje CODEX VAROVANJE 

VIJAČNIH ZVEZ kapilarno delovanje.

Glede na namen uporabe so anaerobna lepila razpoložljiva 

v nizko do srednje trdni izvedbi.

CODEX ANAEROBNI IZDELKI se nanašajo enostavno in čisto na navoje.

VAROVALO VIJAKOV
NIZKE IN SREDNJE TRDNOSTI

PRODUKT TRDNOST POSODA VPE BARVA VISKOZNOST MAKS. VELIKOST NAVOJA ODTRGOVANJE DOSEG ROČNE TRDNOSTI DOSEG KONČNE TRDNOSTI TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD JAKOST PAKIRANJE P.U. BOJA VISKOZITET MAKS. PROMJER NAVOJA MOMENT ODLJEPLJIVANJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VRIJEME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD NIVO ČVRSTINE AMBALAŽA JED. BOJA VISKOZITET MAKS. VELIČINA NAVOJA MOMENT ODLEPLJIVANJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ЯКОСТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U. ЦВЯТ ВИСКОЗИТЕТ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НИШКАТА РАЗРУШАВАЩ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

02C43

SREDNJA

10 ml

50 ml

30

10

MODRA

2.000 - 4.000 
mPa·s

M 36
(M10)

20 - 30 Nm
5 - 15 min 12 - 24 h –55°C < > +150°C

SREDNJA PLAVA

SREDNJA PLAVA

СРЕДНА СИН

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА
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За лесно разглобяеми винтови връзки.

• фиксатор за резби за разглобяеми винтови връзки

• предотвратяване на нежелано преместване, 

както и на течове и корозия в резбата

• трайна устойчивост срещу вибрации и удари

ФИКСАТОРИТЕ ЗА РЕЗБИ CODEX с ниска до средна якост надеждно 

осигуряват всички видове винтове и резбови съединения срещу нежелано 

преместване от удар или вибрации. Винтовите съединения, осигурени 

с ФИКСАТОРИТЕ ЗА РЕЗБИ CODEX с ниска до средна якост, могат да се 

развият с обикновени инструменти и умерено прилагане на сила.

ФИКСАТОРИТЕ ЗА РЕЗБИ CODEX се отличават с капилярно действие, 

дължащо се на пълното запълване на пространствата в резбата.

В зависимост от приложението, еднокомпонентните лепила се 

предлагат във вариант с ниска якост и вариант със средна якост.

АНАЕРОБНИТЕ ПРОДУКТИ CODEX могат да се прилагат чисто и лесно 

благодарение на оптимизираните търговски единици.

ФИКСАТОРИ ЗА РЕЗБИ
НИСКА ДО СРЕДНА ЯКОСТ

Za jednostavno uklanjanje vijčanih spojeva.

• vijčani osigurač za vijčane spojeve koji se mogu ukloniti

• sprečavanje neželjenog pomeranja, kao i curenja ili pojave korozije u navoju

• dugotrajna otpornost na vibracije i udarce

VIJČANI OSIGURAČI CODEX niskog i srednjeg nivoa čvrstine pouzdano 

spajaju sve spojeve vijaka i navoja i sprečavaju neželjeno pomeranje 

usled udaraca ili vibracija. Vijčani spojevi koji su sastavljeni pomoću 

VIJČANIH OSIGURAČA CODEX niskog i srednjeg nivoa čvrstine mogu 

da se odviju uobičajenim alatima bez prekomernog napora.

VIJČANI OSIGURAČI CODEX poseduju kapilarno dejstvo usled 

kompletnog ispunjavanja međuprostora u navojima.

U zavisnosti od primene, lepkovi koji se sastoje od samo jedne komponente 

sada su dostupni u verzijama niskog i srednjeg nivoa čvrstine.

ANAEROBNI PROIZVODI CODEX mogu da se primene čisto i 

jednostavno zahvaljujući optimizovanoj ambalaži.

VIJČANI OSIGURAČI
NISKOG I SREDNJEG NIVOA ČVRSTINE

VAROVANJE VIJAKOV V PRIMERJAVI 
Moment porušitve (M10) Nm

USPOREDBA S CODEX SREDSTVOM 
ZA OSIGURAVANJE NAVOJA
Moment odljepljivanja (M10) Nm

POREĐENJE VIJČANIH OSIGURAČA 
Moment odlepljivanja (M10) Nm

СРАВНЕНИЕ НА ФИКСАТОР ЗА РЕЗБА 
Разрушаващ въртящ момент (M10) Nm

50 ml

10 ml
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NIZKA TRDNOST 
NISKA TVRDOĆA 

NIZAK NIVO ČVRSTINE 
НИСКА ЯКОСТ

SREDNJA TRDNOST 
SREDNJA TVRDOĆA 

SREDNJI NIVO ČVRSTINE 
СРЕДНА ЯКОСТ

VISOKA TRDNOST 
VISOKA TVRDOĆA 

VISOKI NIVO ČVRSTINE 
ВИСОКА ЯКОСТ



8

VAROVALO VIJAKOV
VISOKE TRDNOSTI IN TEMPERATURNE OBSTOJNOSTI

Za zahtjevne snažne vijčane spojeve.

• zaštita vijaka za vijčane spojeve koji se teško odvijaju ili se ne mogu odviti

• sprječava kretanje, curenje i koroziju u navojima 

• otpornost na odvrtanje vijaka izloženih vibracijama

CODEX ZAŠTITA VIJAKA visoke tvrdoće i temperaturne stabilnosti pouzdano 

štiti vijčane spojeve i navoje koji su izloženi neželjenim vibracijama i udarnim 

opterećenjima odvijanja. Proizvod je teško ili gotovo nemoguće rastaviti.

Kada popunjavate razmak između navoj , proizvod ima kapilarno 

djelovanje. Prema svrsi upotrebe, prisutni su jednokomponentni anaerobni 

adhezivi dostupni u visokoj čvrstoći i pri temperaturnoj stabilnosti.

ZAŠTITA VIJAKA
VISOKE TVRDOĆE I TEMPERATURNE STABILNOSTI

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА

Za zahtevno močne vijačne zveze.

• varovanje vijakov, ki jih je težko ali nemogoče odviti

• preprečuje premike, puščanje in korozijo v navojih

• odpornost proti rahljanju vijakov, ki so izpostavljeni vibracijam

CODEX VAROVALO VIJAKOV visoke trdnosti in temperaturne obstojnosti zanesljivo 

varuje vijačne in navojne zveze, ki so izpostavljene nezaželenim vibracijskim in 

udarnim obremenitvam odvijanja. Izdelek je težko ali skoraj nemogoče demontirati.

Pri zapolnjevanju rež med navoji vsebuje izdelek kapilarno delovanje. 

Glede na namen uporabe so enokomponentna anaerobna lepila 

razpoložljiva v visoki trdnosti in pri temperaturni obstojnosti.

PRODUKT TRDNOST POSODA VPE BARVA VISKOZNOST MAKS. VELIKOST NAVOJA ODTRGOVANJE DOSEG ROČNE TRDNOSTI DOSEG KONČNE TRDNOSTI TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD JAKOST PAKIRANJE P.U. BOJA VISKOZITET MAKS. PROMJER NAVOJA MOMENT ODLJEPLJIVANJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VRIJEME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD NIVO ČVRSTINE AMBALAŽA JED. BOJA VISKOZITET MAKS. VELIČINA NAVOJA MOMENT ODLEPLJIVANJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ЯКОСТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U. ЦВЯТ ВИСКОЗИТЕТ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НИШКАТА РАЗРУШАВАЩ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

02C70

VISOKA

10 ml

50 ml

30

10

ZELENA FLUORESCENČNA

400 - 700 mPa·s M 20 30 - 50 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –55°C < > +150°C
VISOKA FLUORESCENTNO ZELENA

VISOKA ZELENA FLUORESCENTNA

ВИСОКА ЗЕЛЕН, ФЛУОРЕСЦЕНТЕН
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За силно натоварени винтови съединения.

• фиксатор за резби за винтови съединения, които са 

трудни или невъзможни за демонтаж

• предотвратяване на нежелано преместване, както и на течове и корозия в резбата

• трайна устойчивост срещу вибрации

ФИКСАТОРИТЕ ЗА РЕЗБИ CODEX с висока якост и термоустойчивост 

надеждно осигуряват всички видове винтове и резбови съединения 

срещу нежелано преместване от удар или вибрации. Винтовите 

съединения, осигурени с високоякостни и термоустойчиви 

ФИКСАТОРИ ЗА РЕЗБИ CODEX, са трудни за развиване.

ФИКСАТОРИТЕ ЗА РЕЗБИ CODEX се отличават с капилярно действие, 

дължащо се на пълното запълване на пространствата в резбата. 

В зависимост от приложението, еднокомпонентните лепила се 

предлагат във вариант с висока якост и термоустойчив вариант.

ФИКСАТОР ЗА РЕЗБИ 
С ВИСОКА ЯКОСТ И ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТ

Za vijčane spojeve pod velikom opterećenjem.

• vijčani osigurač za vijčane spojeve koje je teško ili nemoguće rastaviti

• sprečavanje neželjenog pomeranja, kao i curenja ili pojave korozije u navoju

• dugotrajna otpornost na vibracije

VIJČANI OSIGURAČI CODEX visoke snage i otpornosti na toplotu pouzdano 

sastavljaju sve spojeve vijaka i navoja i sprečavaju neželjeno pomeranje 

usled udaraca i vibracija. Vijčani spojevi koji su sastavljeni pomoću VIJČANIH 

OSIGURAČA CODEX visoke čvrstine i otpornosti na toplotu teško se odvijaju.

VIJČANI OSIGURAČI CODEX poseduju kapilarno dejstvo usled kompletnog ispunjavanja 

međuprostora u navojima. U zavisnosti od primene, lepkovi koji sadrže jednu 

komponentu su dostupni u verziji visoke čvrstine i verziji otpornoj na toplotu.

VIJČANI OSIGURAČI
VISOKOG NIVOA ČVRSTINE I OTPORNI NA TOPLOTU

50 ml
10 ml % 
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SREDNJA TRDNOST 
SREDNJA TVRDOĆA 

SREDNJI NIVO ČVRSTINE 
СРЕДНА ЯКОСТ

VISOKA TRDNOST 
VISOKA TVRDOĆA 

VISOKI NIVO ČVRSTINE 
ВИСОКА ЯКОСТ

VAROVANJE VIJAKOV V PRIMERJAVI 
Moment porušitve (M10) Nm

USPOREDBA S CODEX SREDSTVOM 
ZA OSIGURAVANJE NAVOJA
Moment odljepljivanja (M10) Nm

POREĐENJE VIJČANIH OSIGURAČA 
Moment odlepljivanja (M10) Nm

СРАВНЕНИЕ НА ФИКСАТОР ЗА РЕЗБА 
Разрушаващ въртящ момент (M10) Nm
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LEPILA ZA TESNJENJE CEVNIH NAVOJEV 
IN HIDRAVLIČNIH TESNIL

Neposredno brtvljenje pri niskom tlaku.

• stupanj opterećenja brtvila obično je na gornjem tlaku cjevovoda 

• učinkovita zamjena kudelje, brtvene trake, cijevnih pasta 

• čista i jednostavna upotreba 

Proizvod postiže trenutačnu brtvljenost pri niskom tlaku. Pri 

povećanim tlakovima važno je prethodno sušenje.

CODEX LJEPILA ZA BRTVLJENJE CIJEVNIH NAVOJA I HIDRAULIČNIH BRTVILA štite navoje 

od korozije i istodobno sprječavaju otpuštanje vijaka izloženih udarcima i vibracijama.

Ovisno o svrsi uporabe, na raspolaganju su jednokomponentna 

anaerobna ljepila niske, srednje i visoke tvrdoće. Različite viskoznosti 

omogućuju optimalnu učinkovitost u različitim načinima uporabe.

LJEPILO ZA CJEVNI NAVOJ  
I HIDRAULIČNE BRTVE 

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА

Takojšnje tesnjenje pri nizkem pritisku.

• stopnja obremenitve tesnil običajno pri zgornjem pritisku cevovoda

• učinkovito nadomestilo konoplje, tesnilnih trakov, past

• čista in enostavna uporaba

Izdelek pri nizkem učinku pritiska doseže takojšnje tesnjenje. Pri 

povečanih tlačnih razmerah je pomembno predhodno sušenje.

CODEX LEPILA ZA TESNJENJE CEVNIH NAVOJEV IN HIDRAVLIČNIH 

TESNIL ščitijo navoje pred korozijo, ob tem pa tudi preprečujejo 

rahljanje vijakov, ki so izpostavljeni udarcem in vibracijam. 

Glede na namen uporabe so enokomponentna anaerobna lepila na 

razpolago v nizko, srednje in visoko trdni izvedbi. Različne viskoznosti 

omogočajo optimalno delovanje pri različnih načinih uporabe.

PRODUKT TRDNOST POSODA VPE BARVA VISKOZNOST MAKS. VELIKOST NAVOJA ODTRGOVANJE DOSEG ROČNE TRDNOSTI DOSEG KONČNE TRDNOSTI TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD JAKOST PAKIRANJE P.U. BOJA VISKOZITET MAKS. PROMJER NAVOJA MOMENT ODLJEPLJIVANJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VRIJEME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD NIVO ČVRSTINE AMBALAŽA JED. BOJA VISKOZITET MAKS. VELIČINA NAVOJA MOMENT ODLEPLJIVANJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ЯКОСТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U. ЦВЯТ ВИСКОЗИТЕТ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НИШКАТА РАЗРУШАВАЩ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

05C77

SREDNJA S TEFLONOM

50 ml 10

RUMENA

20.000 - 40.000 mPa·s M80 (R3“) 20 - 30 Nm 10 - 20 min 12 - 24 ur –55°C < > +150°C
SREDNJA S TEFLONOM ŽUTA

SREDNJA SA TEFLONOM ŽUTA
СРЕДНА С ТЕФЛОН ЖЪЛТ
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Незабавен уплътняващ ефект при ниско налягане.

• уплътненията обикновено могат да бъдат натоварвани над 

налягането на разрушаване на тръбопроводите

• ефективна замяна на коноп, уплътнителни ленти и пасти

• чисто и лесно прилагане

УПЛЪТНИТЕЛИТЕ ЗА ТРЪБИ CODEX се отличават с незабавен 

уплътняващ ефект дори при ниско налягане. При условия на 

повишено налягане, предварителното изсушаване е важно.

УПЛЪТНИТЕЛИТЕ ЗА ТРЪБИ И ХИДРАВЛИКА CODEX допълнително предотвратяват 

корозията в резбите и гарантират надеждна устойчивост на удар и вибрации.

В зависимост от приложението, еднокомпонентните лепила се предлагат 

във варианти с ниска, средна и висока якост. Различните вискозитети 

позволяват оптимални характеристики при различни приложения.

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ТРЪБИ  
И ХИДРАВЛИКА

Trenutan efekat zaptivanja pri niskom pritisku.

• zaptivene površine mogu da se izlože pritisku koji 

je obično iznad pritiska pucanja cevi

• efikasna zamena za kudelju, zaptivne trake i paste

• čisto i jednostavno nanošenje

ZAPTIVKE ZA CEVNE NAVOJE CODEX ostvaruju trenutan efekat zaptivanja čak i pri 

niskom pritisku. Prethodno sušenje je važno u uslovima povećanog pritiska.

Osim toga, ZAPTIVKE ZA CEVNE NAVOJE I HIDRAULIČNE ZAPTIVKE CODEX sprečavaju 

pojavu korozije unutar navoja i garantuju pouzdanu otpornost na udarce i vibracije.

U zavisnosti od primene, lepkovi koji se sastoje od samo jedne komponente 

sada su dostupni u verzijama niskog, srednjeg i visokog nivoa čvrstine. Različiti 

nivoi viskoznosti omogućavaju optimalan učinak u različitim primenama.

ZAPTIVKE ZA CEVNE NAVOJE I 
HIDRAULIČNE ZAPTIVKE

50 ml
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SREDSTVA ZA POVEZIVANJE

Stopostotna veza između metalnih površina

• savršeno ispunjava proreze, čak i pri velikim zračnim zazorima 

• otporno na vibracije 

• jednolično opterećenje 

• prenošenje na spojne površine 

CODEX LJEPILA prikladna su za montažu ležajeva, rukavaca ili 

cilindričnih dijelova. Kada se koriste, omogućuju povezivanje dviju 

površina, što dugoročno sprječava koroziju, koroziju na frakciju.

CODEX LJEPILA sprječavaju pojavu tekućina i na taj način pružaju trajne i 

sigurne veze. Ovisno o namjeni uporabe, jednokomponentna ljepila dostupna 

su u srednjoj čvrstoći, visokoj čvrstoći i u postojećoj verziji. Različite 

viskoznosti omogućuju optimalnu učinkovitost u raznim primjena.

Stoodstotna povezava med kovinskimi površinami.

• odlično zapolni reže, tudi pri visokih zračnostih

• odporna proti vibracijam

• enakomerno obremenitveno prenašanje na povezovalne površine

CODEX SPAJALNA SREDSTVA so primerna za pritrditev ležajev, puš ali 

cilindričnih delov. Pri uporabi omogočajo povezavo med dvema površinama, 

ki dolgoročno preprečuje nastanek korozije, freting-korozije.

CODEX SPAJALNA SREDSTVA preprečujejo izhajanje tekočin in s tem zagotovijo 

trajne in varne povezave. Glede na namen uporabe so enokomponenta lepila 

razpoložljiva v srednje, visoko trdnih in temperaturno obstoječih izvedbah. Različne 

viskoznosti omogočajo optimalno delovanje pri različnih načinih uporabe.

SPAJALNA SREDSTVA

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА

PRODUKT TRDNOST POSODA VPE BARVA VISKOZNOST MAKS. ZRAČNOST ODTRGOVANJE DOSEG ROČNE TRDNOSTI DOSEG KONČNE TRDNOSTI TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD JAKOST PAKIRANJE P.U. BOJA VISKOZITET MAKSIMALNA ZRAČNOST MOMENT ODLJEPLJIVANJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VRIJEME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD NIVO ČVRSTINE AMBALAŽA JED. BOJA VISKOZITET MAKS. ZAZOR MOMENT ODLEPLJIVANJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ЯКОСТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА
P.U.

ЦВЯТ ВИСКОЗИТЕТ
МАКСИМАЛНА СПОСОБНОСТ ЗА 
ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНИНИТЕ

РАЗРУШАВАЩ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

06C03

VISOKA
10 ml

50 ml 
10

ZELENA

100 - 200 mPa·s 0,15 mm 35 - 45 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –50°C < > +150°C
VISOKA ZELENA
VISOKA ZELENA
ВИСОКА ЗЕЛЕН

06C38

VISOKA

50 ml 10

ZELENA FLUORESCENČNA

3000 - 4000 mPa·s 0,30 mm 40 - 55 Nm 5 - 10 min 3 - 6 h –50°C < > +150°C
VISOKA FLUORESCENTNO ZELENA

VISOKA ZELENA FLUORESCENTNA

ВИСОКА ЗЕЛЕН, ФЛУОРЕСЦЕНТЕН

06C41

SREDNJA

50 ml 10

RUMENA

400 - 800 mPa·s 0,20 mm ca. 16 Nm 5 - 20 min ca. 24 h –50°C < > +150°C
SREDNJA ŽUTA
SREDNJA ŽUTA
ВИСОКА ЖЪЛТ

06C48

VISOKA

50 ml 10

ZELENA FLUORESCENČNA

500 - 900 mPa·s 0,25 mm 35 - 55 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –50°C < > +200°C
VISOKA FLUORESCENTNO ZELENA

VISOKA ZELENA FLUORESCENTNA

ВИСОКА ЗЕЛЕН, ФЛУОРЕСЦЕНТЕН
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НИСКА ЯКОСТ

SREDNJA TRDNOST 
SREDNJA TVRDOĆA 

SREDNJI NIVO ČVRSTINE 
СРЕДНА ЯКОСТ

VISOKA TRDNOST 
VISOKA TVRDOĆA 

VISOKI NIVO ČVRSTINE 
ВИСОКА ЯКОСТ

ФИКСИРАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ

100% контакт между металните повърхнини

• отлично запълване на хлабини, дори при високи допуски

• отлична устойчивост на вибрации

• равномерно предаване на натоварванията върху присъединените повърхнини

ФИКСИРАЩИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ CODEX се използват за осигуряване на ролкови 

лагери, втулки или цилиндрични части. Те позволяват пълен контакт между 

определените повърхности, при което контактната корозия, фрикционна-

та корозия и допуските за монтаж се преодоляват ефикасно и трайно.

ФИКСИРАЩИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ CODEX предотвратяват изтичането на течности и 

следователно създават високоякостни и сигурни връзки. В зависимост от при-

ложението, еднокомпонентните анаеробни лепила се предлагат във варианти 

със средна якост, висока якост и висока якост с термоустойчивост. Различните 

вискозитети позволяват оптимални характеристики при различни приложения.

LEPKOVI ZA PUKOTINE

Potpuni kontakt između metalnih površina

• odlično ispunjavanje pukotina čak i pri visokim tolerancijama

• odlična otpornost na vibracije

• ujednačeni prenos opterećenja na pripojene površine

LEPKOVI ZA PUKOTINE CODEX se koriste za učvršćivanje kugličnih 

ležajeva, čaura ili cilindričnih elemenata. Omogućavaju potpuni kontakt 

između predviđenih površina, dok se kontaktna korozija, korozija 

usled trenja i tolerancija ležajeva efikasno i trajno sprečavaju.

LEPKOVI ZA PUKOTINE CODEX sprečavaju curenje tečnosti i samim tim formiraju 

sigurne spojeve visoke čvrstine. U zavisnosti od primene, anaerobni lepkovi koji se 

sastoje od samo jedne komponente sada su dostupni u verzijama srednjeg i visokog 

nivoa čvrstine, kao i u verziji visokog nivoa čvrstine sa otpornošću na toplotu. 

Različiti nivoi viskoznosti omogućavaju optimalan učinak u različitim primenama.
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ПРОФИЛ НА ВТВЪРД ЯВАНЕ (M10)
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SPAJALNA SREDSTVA V PRIMERJAVI
Moment porušitve (M10) Nm

USPOREDBA S CODEX SREDSTVIMA 
ZA POVEZIVANJE
Moment odljepljivanja (M10) Nm

Poređenje lepkova za pukotine
Moment odlepljivanja (M10) Nm

СРАВНЕНИЕ НА  
УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ТРЪБИ 
Разрушаващ въртящ момент (M10) Nm

06C03

06C38

06C41

06C48
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BRTVLJENJE POVRŠINA

Dugotrajni kontakt kako bi se spriječilo curenje tekućina.

• izvrsno popunjavanje neravnih površina 

• pouzdano brtvilo prilikom popunjavanja nevidljivih utora 

• izvrsna otpornost na kemikalije i koroziju 

CODEX BRTVILO ZA POVRŠINE pogodno je za montažu ležajeva, rukavaca 

ili cilindričnih dijelova. Kada se koriste, omogućuju povezivanje dviju 

površina, što dugoročno sprječava koroziju, koroziju na frakciju.

Ovisno o namjeni uporabe, dostupna su jednokomponentna anaerobna ljepila 

u srednjim, visokim čvrstim i temperaturnim postojećim verzijama. Različite 

viskoznosti omogućuju optimalnu učinkovitost u raznim primjenama.

TESNJENJE POVRŠIN

ANAEROBNA LEPILA | ANAEROBNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | АНАЕРОБНИ ЛЕПИЛА

Dolgotrajne povezave za preprečitev puščanja tekočin.

• izvrstna zapolnitev pri hrapavih površinah

• zanesljivo tesnilo pri zapolnjevanju nevidnih rež

• izjemna kemična in korozijska odpornost

CODEX ZA TESNJENJE POVRŠIN je primeren pri pritrditvi ležajev, puš ali 

cilindričnih delov. Pri uporabi omogoča povezavo med dvema površinama, 

ki dolgoročno preprečuje nastanek korozije, freting-korozije.

Glede na namen uporabe so enokomponenta anaerobna lepila razpoložljiva 

v srednje, visoko trdnih in temperaturno obstoječih izvedbah. Različne 

viskoznosti omogočajo optimalno delovanje pri različnih načinih uporabe.

PRODUKT TRDNOST POSODA VPE BARVA VISKOZNOST MAKS. ZRAČNOST ODTRGOVANJE DOSEG ROČNE TRDNOSTI DOSEG KONČNE TRDNOSTI TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD JAKOST PAKIRANJE P.U. BOJA VISKOZITET MAKSIMALNA ZRAČNOST MOMENT ODLJEPLJIVANJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VRIJEME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD NIVO ČVRSTINE AMBALAŽA JED. BOJA VISKOZITET MAKS. ZAZOR MOMENT ODLEPLJIVANJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME POTPUNOG STVRDNJAVANJA TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ЯКОСТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА
P.U.

ЦВЯТ ВИСКОЗИТЕТ
МАКСИМАЛНА СПОСОБНОСТ ЗА 
ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНИНИТЕ

РАЗРУШАВАЩ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

05C10

VISOKA - IN TEMPERATURNA

50 ml 10

RDEČA FLUORESCENČNA

80.000 - 120.000 
mPa·s

0,30 mm 30 - 45 Nm 5 - 15 min 12 - 24 h –55°C < > +200°C
VISOKA TEMPERATURA FLUORESCENTNO CRVENA

VISOKA TEMPERATURA CRVENA FLUORESCENTNA

ВИСОКА - И ТЕМПЕРАТУРА ЧЕРВЕН, ФЛУОРЕСЦЕНТЕН

05C74

SREDNJA

50 ml 10

ORANŽNA FLUORESCENČNA

30.000 - 40.000 
mPa·s

0,35 mm 20 - 30 Nm 5 - 15 min 12 - 24 h –55°C < > +150°C
SREDNJA FLUORESCENTNO NARANČASTA

SREDNJA NARANDŽASTA FLUORESCENTNA

СРЕДНА ОРАНЖЕВ, ФЛУОРЕСЦЕНТЕН
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УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ФЛАНЦИ

Постоянна защита от течове.

• отлично запълване на грапавостите по повърхността

• надеждно уплътняване при нулева хлабина

• изключителна устойчивост на корозия и различни среди

УПЛЪТНИТЕЛИТЕ ЗА ФЛАНЦИ CODEX се използват за осигуряване на ролкови 

лагери, втулки или цилиндрични части. Те позволяват пълен контакт между 

определените повърхности, при което контактната корозия, фрикционната 

корозия и допуските за монтаж се преодоляват ефикасно и трайно.

В зависимост от приложението, еднокомпонентните анаеробни 

лепила се предлагат във варианти с ниска якост, средна якост, висока 

якост и термоустойчивост. Различните вискозитети позволяват 

оптимални характеристики при различни приложения.

ZAPTIVKE ZA POVRŠINE

Trajno sprečavanje curenja.

• odlično ispunjavanje nepravilnosti na površini

• pouzdano zaptivanje u slučaju nevidljivih pukotina

• izuzetna otpornost na koroziju i hemijska sredstva

ZAPTIVKE ZA POVRŠINE CODEX se koriste za učvršćivanje kugličnih 

ležajeva, čaura ili cilindričnih elemenata. Omogućavaju potpuni kontakt 

između predviđenih površina, dok se kontaktna korozija, korozija 

usled trenja i tolerancija ležajeva efikasno i trajno sprečavaju.

U zavisnosti od primene, anaerobni lepkovi koji se sastoje od samo 

jedne komponente sada su dostupni u verzijama niskog, srednjeg i 

visokog nivoa čvrstine, kao i u verziji otpornoj na toplotu. Različiti nivoi 

viskoznosti omogućavaju optimalan učinak u različitim primenama.

50 ml

50 ml

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

NIZKA TRDNOST 
NISKA TVRDOĆA 

NIZAK NIVO ČVRSTINE 
НИСКА ЯКОСТ

SREDNJA TRDNOST 
SREDNJA TVRDOĆA 

SREDNJI NIVO ČVRSTINE 
СРЕДНА ЯКОСТ

VISOKA TRDNOST 
VISOKA TVRDOĆA 

VISOKI NIVO ČVRSTINE 
ВИСОКА ЯКОСТ
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TESNENJE POVRŠIN V PRIMERJAVI
Moment porušitve (M10) Nm

USPOREDBA S CODEX SREDSTVIMA 
ZA BRTVLJENJE POVRŠINA
Moment odljepljivanja (M10) Nm

POREĐENJE ZAPTIVKI ZA POVRŠINE
Moment odlepljivanja (M10) Nm

СРАВНЕНИЕ НА  
УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ФЛАНЦИ
Разрушаващ въртящ момент (M10) Nm

05C74

05C10
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CIJANOAKRILATNA LJEPILA 

CODEX asortiman cijanoakrilatnih ljepila sadržava ljepila 

koja djeluju u sekundi te imaju različit viskozitet.

Takozvani stabilizatori kiseline sprječavaju preuranjeno stvrdnjivanje 

ljepila pri dodiru s osnovnom podlogom i neutraliziraju vlažnost 

zraka, što izaziva reakciju lanca polimerizacije. Optimalni rezultati 

postižu se pri relativnoj vlažnosti zraka od 40% – 60 %.

Ako je lijepljenje izloženo vibracijama ili vodi, cijanoakrilatna ljepila 

često dosežu svoje granice djelovanja, ali ne i CODEX ljepila, koja 

su posebno prilagođena i otporna na takve čimbenike.

Općenito, sustav lijepljenja ima sljedeće prednosti:

• brzo lijepljenje

• mogućnost rada na više materijala

• dobra otpornost na starenje

• brtvljenje nevidljivih proreza

Ako trebate tehničke/sigurnosne informacije ili upute za obradu, možemo 

vam ponuditi pristup relevantnom sigurnosno-tehničkom listu.

CIANOAKRILATNA LEPILA 

CIANOAKRILATNA LEPILA | CIJANOAKRILATNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | ЦИАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА

V izbranem CODEX sortimentu lepil CA najdemo lepila, ki začnejo v 

trenutku oz. sekundi mrežiti in jih je možno spreminjati v viskoznosti.

T. i. kisli stabilizatorji preprečijo predčasno utrjevanje lepila, ki se ob stiku z bazičnim 

substratom in/ali zračno vlago nevtralizira in ob tem sproži polimerizacijsko verižno 

reakcijo. Optimalne rezultate zato dosežemo pri relativni zračni vlagi od 40–60 %.

Če so lepljenja izpostavljena vibracijam ali vodnemu kontaktu, naletijo 

cianoakrilatna lepila velikokrat na svoje meje - a ne CODEX CA izdelki, 

ki so tem razmeram posebej prilagojeni in na njih odporni.

Na splošno ima sistem zamreženja sledeče prednosti:

• hitro zamreženje/strjevanje

• možnost dodajanja številnih materialov

• dobra odpornost proti staranju

• zatesnitev nevidnih rež

Če potrebujete tehnične/varnostne informacije ali navodila o predelavi, 

vam z veseljem ponudimo dostop do ustreznega podatkovnega lista.
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ЦИАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА 

Продуктовата гама CODEX предлага цианоакрилатни лепила, които 

се втвърдяват за секунди и могат да варират по вискозитет.

Лепилото запазва своето течно агрегатно състояние посредством така 

наречените киселинни стабилизатори. При контакт с леко основна среда и/или 

влага от въздуха, съдържащият се стабилизатор се неутрализира и започва 

полимеризация. Ето защо най-добрите резултати се постигат при относителна 

влажност на въздуха 40-60% и при така наречената нулева хлабина.

Ако връзките са изложени на механични вибрации или контакт с 

вода, цианоакрилатните лепила често достигат своята граница – но 

не и продуктовата линия CODEX CA, която включва продукти, които 

са специално пригодени да отговарят на такива изисквания.

Като цяло, системата за кръстосано свързване има следните предимства:

• много бързо втвърдяване

• възможно е свързване на различни материали

• добра устойчивост на стареене

• възможна е нулева хлабина

Радваме се да Ви предоставим специален информационен лист 

за продукта, ако се нуждаете от техническа или свързана с 

безопасността информация или инструкции за работа.

CIJANOAKRILNI LEPKOVI 

Asortiman proizvoda kompanije CODEX nudi cijanoakrilne lepkove koji se stvrdnjavaju 

za svega nekoliko sekundi i dostupni su u različitim vrednostima viskoznosti.

Ovaj lepak se održava u tečnom agregatnom stanju zahvaljujući takozvanim 

kiselim stabilizatorima. U slučaju kontakta sa blago baznim supstratima 

i/ili sa vlažnošću vazduha, stabilizator unutar lepka se neutralizuje i 

aktivira se proces polimerizacije. Zato se najbolji rezultati postižu pri 

relativnoj vlažnosti vazduha od 40–60% i kod nevidljivih pukotina.

Ako se spojevi izlože mehaničkim vibracijama ili vodi, cijanoakrilni lepkovi 

često izgube delotvornost, ali to ne važi za liniju proizvoda CODEX CA, koja 

obuhvata proizvode koji su posebno prilagođeni takvim zahtevima.

Uopšteno, sistem unakrsnog vezivanja nudi sledeće prednosti:

• izuzetno brzo stvrdnjavanje

• mogućnost lepljenja raznovrsnih materijala

• dugotrajna otpornost

• mogućnost lepljenja nevidljivih pukotina

Rado ćemo dostaviti tehničke specifikacije proizvoda ukoliko su vam potrebne 

tehničke/bezbednosne informacije ili uputstva za primenu lepka.

VISOKA VISKOZNOST
• ni nekontroliranega odtekanja 

s površin, ki niso vodoravne

• izravnava pri izdelavni toleranci

• ni nenamernega prodora v 
material z velikimi porami

VISOKA VISKOZNOST
• nema nekontroliranog curenja s 

površine koje nisu vodoravne

• izravnava u skladu s 
proizvodnim tolerancijama

• nema prodora u materijale 
s velikom porama

VISOKI VISKOZITET 
• Nema nekontrolisanog curenja na 

površinama koje nisu vodoravne

• Kompenzacija proizvodnih tolerancija

• Nema neželjenog prodiranja u 
materijale sa krupnim porama

ВИСОК ВИСКОЗИТЕТ)
• Без неконтролирано движение 

върху нехоризонтални повърхнини

• Компенсиране на 
производствените допуски

• Без случайно проникване на 
материали с големи пори

SREDNJA VISKOZNOST
• natančno doziranje tudi 

pri finih nanosih

• primerno za kontrolirano 
površinsko mreženje

SREDNJA VISKOZNOST
• precizno doziranje, također 

pri drugim nanosima

• pogodno za kontrolirano 
površinsko lijepljenje

SREDNJI VISKOZITET 
• Precizno doziranje, što takođe 

važi i za fine primene

• Pogodno za kontrolisano 
vlaženje površina

СРЕДЕН ВИСКОЗИТЕТ
• Точно дозиране, подходящо и 

за прецизни приложения

• Подходящ за контролирано 
овлажняване на повърхности

NIZKA VISKOZNOST
• s kapilarnim učinkom izdelek 

prodre v mikroporoze in razpoke

NISKA VISKOZNOST
• zahvaljujući kapilarnom 

učinku, proizvod prodire u 
mikropore i pukotine

НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ
• Продуктът прониква в микро 

пори и тесни пукнатини поради 
своето капилярно действие

NISKI VISKOZITET 
• Ovaj proizvod može da prodre 

u mikroskopski sitne pore 
i izuzetno tanke pukotine 
zahvaljujući kapilarnom dejstvu

Na splošno razlikujemo med 
tremi viskoznimi kategorijami:

Općenito, razlikujemo tri 
viskozne kategorije:

Uopšteno, dostupne su 
tri klase viskoznosti:

Като цяло могат да се разграничат  
три класа вискозитет:

MV

LV

HV
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Svestrana aplikacija od A do Z.

• brzo stvrdnjivanje u nekoliko sekundi

• pruža čistu, gotovo nevidljivu vezu

• univerzalno primjenjiv na mnogim materijalima 

• lijepljenje nevidljivih proreza

• za statičko lijepljenje

CODEX SUPER UNIVERZALNA LJEPILA univerzalna su i višenamjenska.

Dostupna su u različitim viskoznostima i vremenima stvrdnjivanja, čime 

se omogućuje individualna prilagodba konkretnim zahtjevima.

Linija CODEX SUPER UNIVERZALNIH LJEPILA prikladna je za cijeli niz primjena. 

Na primjer, može se primijeniti u aviomodelarstvu, gdje je potrebno lijepljenje 

različitih materijala, npr. plastike, gume, metala, pluta, drva i papira.

UNIVERZALNO SUPER LJEPILOUNIVERZALNO SREDSTVO

Vsestranska aplikacija od A do Ž.

• hitro strjevanje v nekaj sekundah

• omogoča čisto, skorajda nevidno lepljenje

• univerzalno uporabno na številnih materialih

• lepljenje nevidnih rež

• za toga/statična lepljenja

CODEX SUPER UNIVERZALNA LEPILA so univerzalno in vsestransko 

uporabna. Na razpolago so v različnih viskoznostih in časih mreženja, 

saj s tem omogočajo individualno prilagoditev vašim zahtevam. 

Kot pove že ime, so trenutna oz. sekundna lepila vrste CODEX SUPER 

UNIVERZALNA LEPILA večstransko uporabna. Za primer lahko navedemo 

področje modelarstva, kjer je zahtevano lepljenje različnih materialov, 

npr. umetne mase, gume, kovine, plutovine, lesa in papirja.

CIANOAKRILATNA LEPILA | CIJANOAKRILATNA LJEPILA | ANAEROBNI LEPKOVI | ЦИАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА

PRODUKT POSODA VPE HITROST STRDITVE PRI EPDM - GUMA VISKOZNOST STRIŽNA TRDNOST (PRI JEKLO) TEMPERATURNA OBSTOJNOST USTREZNO ZA UMETNE MASE USTREZNO ZA GUME USTREZNO ZA KOVINE USTREZNO ZA POROZNE MATERIALE

PROIZVOD PAKIRANJE P.U. BRZINA STVRDNJAVANJA - EPDM GUMA VISKOZNOST KRUTOST POMAKA (KOD ČELIKA) TEMPERATURNI RASPON PRIKLADNOST ZA PLASTIKU PRIKLADNOST ZA GUMU PRIKLADNOST ZA METALE PRIKLADNOST ZA POROZNE MATERIJALE

PROIZVOD AMBALAŽA JED. BRZINA STVRDNJAANJA - EPDM GUMA VISKOZITET JAČINA NA SMICANJE (KOD ČELIKA) VREME FORMIRANJA SPOJA UPOTREBLJIVOST ZA UMJETNE MATERIJALE UPOTREBLJIVOST ZA GUMU UPOTREBLJIVOST ZA METALE UPOTREBLJIVOST ZA POROZNE MATERIJALE

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U. СКОРОСТ НА ВТВЪРДЯВАНЕ - EPDM КАУЧУК ВИСКОЗИТЕТ СИЛА НА СРЯЗВАНЕ ПРИ ОПЪН (ЗА СТОМАНА) ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ПЛАСТМАСА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КАУЧУК ПРИЛОЖИМОСТ ЗА МЕТАЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

CD15 20 g 30 3 - 6 s 12 - 22 mPa·s > 15 N/mm2 –55°C < > +80°C         —

CD140 20 g 30 < 5 s 80 - 120 mPa·s 15 - 25 N/mm2 –40°C < > +85°C             

CD2000 20 g 30 < 7 s
2.200 - 2.800 

mPa·s
15 - 25 N/mm2 –40°C < > +85°C          

− NEPRIMERNO | NEPRIKLADNO | NEODGOVARAJUĆE | НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА |   DOBRO PRIMERNO | PRIKLADNO | ODGOVARAJUĆE | ПОДХОДЯЩ |     ZELO DOBRO PRIMERNO | VRLO PRIKLADNO | VEOMA DOBRO | В ИДЕАЛНИЯ СЛУЧАЙ
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Възможности за множество приложения от А до Я.

• бързо втвърдяване в рамките на секунди

• чисто, почти невидимо свързване

• универсално приложим за най-различни материали

• продуктът свързва и при нулева хлабина

• за устойчиви на деформация/статични връзки

Продуктите УНИВЕРСАЛНО СУПЕР ЛЕПИЛО CODEX са много гъвкави и 

могат да се използват за най-различни приложения. Продуктите се 

предлагат с различни вискозитети и скорости на втвърдяване, при което 

е възможно индивидуално приспособяване към специфичните нужди.

Серията УНИВЕРСАЛНО СУПЕР ЛЕПИЛО CODEX е подходяща за широка 

гама приложения. С тези продукти лесно можете да залепите различни 

материали като различни видове пластмаса, каучук, метали, дървесина 

и корк. Те могат да се използват дори за хартия и картон.

УНИВЕРСАЛНИ ПРОДУКТИ

Raznovrsne mogućnosti primene.

• brzo stvrdnjavanje, u roku od nekoliko sekundi

• čisti i gotovo nevidljivi spojevi

• mogućnost univerzalne primene na velikom broju materijala

• proizvod može da se nanese na nevidljive pukotine

• za statične spojeve i spojeve otporne na deformacije

Asortiman UNIVERZALNIH SUPER LEPKOVA CODEX je veoma raznovrstan 

i može se koristiti u najrazličitijim primenama. Dostupni su proizvodi 

sa različitim nivoima viskoznosti i brzinama stvrdnjavanja, tako 

da je moguće prilagođavanje posebnim potrebama.

Serija UNIVERZALNIH SUPER LEPKOVA CODEX je pogodna za veliki broj primena. 

Ovi proizvodi vam omogućavaju da zalepite različite materijale, kao što su razni 

tipovi plastike, gume, metala, drveta i plute. Pogodni su čak i za papir i karton.

UNIVERZALNI LEPAK

UNIVERZALNA CODEX CA 
LEPILA V PRIMERJAVI
Viskoznost mPa·s

UNIVERZALNA CODEX CA 
LJEPILA U USPOREDBI
Viskoznost u mPa·s

POREĐENJE UNIVERZALNIH 
LEPKOVA CODEX CA
Viskoznost mPa·s

СРАВНЕНИЕ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ 
ЛЕПИЛА CODEX CA
Вискозитет mPa·s

0 10 20 40 100 200 400 600 800 1000 1500 3000 4500 6000 7500

NIZKA VISKOZNOST 
NISKA TVRDOĆA 

NIZAK NIVO ČVRSTINE 
НИСКА ЯКОСТ

SREDNJA VISKOZNOST 
SREDNJA TVRDOĆA 

SREDNJI NIVO ČVRSTINE 
СРЕДНА ЯКОСТ

VISOKA VISKOZNOST 
VISOKA TVRDOĆA 

VISOKI NIVO ČVRSTINE 
ВИСОКА ЯКОСТ

CD15

CD140

CD2000

12-22 mPas

80-120 mPas

2.200-2.800 mPas
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AEROSOLNI PROIZVODI

Aerosolni spremnik od tankog metala namijenjen je za prskanje niskoviskozne 

i srednjeviskozne tekućine (lak za kosu, deodorant, pjena za brijanje, 

lakovi, namještaj, ulje) te je pod pritiskom. Kao pogonski plin koristi se 

propan, butan, dimetil-eter ili njihove smjese. U rijetkim slučajevima 

koristi se ugljikov dioksid (CO
2
), komprimirani zrak ili dušik.

S pomoću mješavine plina se stvara komprimirana razina plina. Komercijalno 

uobičajena razina komprimiranog plina je između  

1,4-2,4 bar (niskog tlaka) i 4-5 bar (visoki tlak). Također, preostale 

razine komprimiranog plina moguće su između 1,4 i 8,0 bar.

Zahvaljujući prikladnom sustavu glave za prskanje s ventilom, proizvod se pri 

upotrebi prikladno raspršuje i nanosi. Ovisno o primjeni i količini istisnutog 

plina, ispuštena tekućina stvara aerosol, pjenu ili raspršeni mlaz.

U pravilu, ako je pritisak veći, ispušteni aerosol bolje se raspršuje. Budući da 

su plin i njegove komponente zapaljivi, potrebno je spriječiti dodir s vatrom. 

Sprej može eksplodirati i stoga ne smije biti u blizini temperature iznad 50°C.

AEROSOLNI IZDELKI

Aerosolna pločevinka je kovinska pločevinka za razprševanje nizko in srednje 

viskoznih tekočin (lak za lase, dezodorant, pena za britje, laki, politura za 

pohištvo, olje, smetana za stepanje), ki je pod pritiskom. Kot pogonski plin se 

uporabljajo propan, butan, dimetil eter ali njihove mešanice. V redkih primerih 

se lahko uporabijo tudi ogljikov dioksid (CO
2
), stisnjen zrak ali dušik.

S pomočjo mešalnega razmerja se nastavi t. i. nivo stisnjenega plina. Pri 

tem gre za notranji tlak plina pogonskega sredstva. Trgovsko običajen nivo 

stisnjenega plina je med 1,4–2,4 bara (nizek tlak) in 4–5 barov (visoki tlak). 

Prav tako so možni ostali nivoji stisnjenega plina med 1,4 in 8,0 barov.

Zaradi ustreznega sistema pršilne glave z ventilom se proizvod pri uporabi 

primerno razprši in nanese. Glede na uporabo nastane, v odvisnosti od količine 

pogonskega plina, takoj po izstopu tekočine aerosol, pena ali razpršilni curek. 

Praviloma je pritisk večji in aerosol bolj droben kot pri razpršilniku 

s črpalko. Razpršilne pločevinke so majhne, a so v primerjavi 

z ostalimi razpršilniki kljub temu zelo zmogljive. 

Ker so pogonski plini in komponente vnetljive, je treba preprečiti stik z 

ognjem. Razpršilna posodica lahko poči, zato je ne segrevajte nad 50°C.

AEROSOLNI IZDELKI | AEROSOLNI PROIZVODI | AEROSOLNI PROIZVODI | АЕРОЗОЛНИ ПРОДУКТИ
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АЕРОЗОЛНИ ПРОДУКТИ

Аерозолната опаковка е метална кутия под налягане за разпръскване на 

течности с нисък до среден вискозитет (лак за коса, дезодорант, крем за 

бръснене, боя, лак за мебели, масло, аерозолен крем). Като изтласкващи газове 

се използват пропан, бутан, диметилов етер или смеси от тях. В редки случаи 

вместо тях се използват въглероден диоксид (CO
2
), сгъстен въздух или азот.

Специфичното съотношение на смесване регулира така нареченото ниво 

на газ под налягане. С този термин се определя вътрешното налягане 

на изтласкващия газ. Предлаганите на пазара нива на газ под налягане 

са 1,4-2,4 bar (ниско налягане) и 4-5 bar (високо налягане). Но всички 

други нива на газ под налягане от 1,4 до 8,0 bar също са възможни.

Системата на главата с разпръскващия клапан на аерозолната 

опаковка се настройва според съставките. Механизмът позволява 

продуктът да се пулверизира и да се нанесе. В зависимост 

от приложението и количеството на изтласкващия газ, след 

изхвърляне течността образува струя аерозол, пяна или спрей.

Обикновено налягането на аерозолните опаковки е по-високо и 

аерозолът е по-фин от този на алтернативните спрей-помпи. В 

сравнение с други пулверизатори, аерозолните опаковки предлагат 

висока разпръскваща способност, съчетана с компактен дизайн.

Тъй като изтласкващите газове, както и съставките, обикновено са запалими, 

те не трябва да влизат в контакт с открит пламък. Освен това, аерозолната 

опаковка не трябва да се нагрява над 50°C, тъй като може да се пръсне.

AEROSOLNI PROIZVODI

Boca aerosola je metalna boca pod pritiskom koja se koristi za raspršivanje tečnosti 

niske do srednje viskoznosti (lak za kosu, dezodorans, krema za brijanje, farbe, 

sredstvo za poliranje nameštaja, ulje, krema sa aerosolima). Propan, butan, dimetil 

etar ili mešavine ovih gasova se koriste kao pogonski gasovi. U ređim slučajevima, 

umesto njih se koriste ugljen-dioksid (CO
2
), komprimovani vazduh ili azot.

Posebna proporcija mešanja određuje takozvani nivo pritiska gasa. Ovaj termin se 

odnosi na pritisak unutrašnjeg pogonskog gasa. Nivo pritiska gasova zastupljenih 

na tržištu iznosi 1,4–2,4 bar (nizak pritisak) i 4–5 bar (visok pritisak). Međutim, 

moguće su i druge vrednosti pritiska gasa u opsegu od 1,4 do 8,0 bar.

Sistem glave za raspršivanje sa ventilom u boci aerosola može da se 

prilagodi njegovim sastojcima. Ovaj mehanizam omogućava raspršivanje 

i primenu proizvoda. U zavisnosti od primene i količine pogonskog gasa, 

tečnost koja se ispusti formira aerosol, penu ili se raspršava.

Uopšteno, pritisak u bocama aerosola je viši i aerosol je sitniji nego u 

drugim pumpicama za raspršivanje. U poređenju sa drugim raspršivačima, 

boce spreja nude veći kapacitet raspršavanja kada su manje veličine.

Kako su pogonski gasovi i sastavni elementi aerosola zapaljivi, ne 

smeju da se izlažu plamenu. Pored toga, boca spreja ne sme da se 

zagreva na temperaturi iznad 50°C jer je moguće eksplodiranje.

Aerosolna pločevinka je po navadi 

sestavljena iz kovinske pločevinke, 

sistema pršilne glave z ventilom 

(pršilna glava, ventil, cevka), 

komponent (pogonsko sredstvo, 

aktivna snov) in zaščitnega pokrova.

Aerosol je obično proizveden od 

tanke metalne ploče, sustava s 

glavom ventila za raspršivanje 

(glava za raspršivanje, ventil, cijev), 

komponenata (propulzija, aktivne 

tvari) i zaštitnog poklopca.

U većini slučajeva, aerosol se 

sastoji od metalne boce, sistema 

glave za raspršivanje sa ventilom 

(glava za raspršivanje, ventil, 

cev), sastojaka (aktivni sastojak, 

pogonski gas) i zaštitnog poklopca.

В повечето случаи аерозолът се 

състои от метална кутия, система 

на глава с разпръскващ клапан 

(разпръскваща глава, клапан, 

вертикална тръба), съставки 

(активна съставка, изтласкващ 

газ) и защитна капачка.

TEHNIČNA SESTAVA 

AEROSOLNE PLOČEVINKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
BOCE SPREJA

TEHNIČKA STRUKTURA  
BOCE AEROSOLA

ТЕХНИЧЕСКА КОНСТРУКЦИЯ 
НА АЕРОЗОЛНА ОПАКОВКА

PRŠILNA GLAVA 
POKLOPAC AEROSOLA

GLAVA ZA SPRŠIVANJE
РАЗПРЪСКВАЩА ГЛАВА

VENTIL
VENTIL
VENTIL 

КЛАПАН

POGONSKO SREDSTVO V OBLIKI PLINA
POGONSKO SREDSTVO U OBLIKU PLINA

POGONSKI GAS
ИЗТЛАСКВАЩ ГАЗ

CEVKA
CIJEV

CEV
ВЕРТИКАЛНА ТРЪБА

TEKOČE POGONSKO SREDSTVO Z AKTIVNO SESTAVINO
TEKUĆE POGONSKO SREDSTVO S AKTIVNIM SASTOJKOM
TEČNO POGONSKO SREDSTVO SA AKTIVNIM SASTOJKOM
ТЕЧНОСТ С АКТИВНА СЪСТАВКА

PLOČEVINKA 
METALNA POSUDA SPREJA
BOCA
ОПАКОВКА

ZAŠČITNI POKROV 
POKLOPAC
POKLOPAC
КАПАЧКА

ODPRTINA
OTVOR
OTVOR
ОТВОР
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ČIŠČENJE IN NEGOVANJE
Za odstranjevanje umazanije in za negovanje.
CODEX ponuja obsežno skupino izdelkov za površinsko čiščenje 

in negovanje. Izdelki so izredno primerni za odstranjevanje 

umazanije in nakopičenih snovi ter za čiščenje materialov.

ČIŠČENJE I ZAŠTITA
Za odstranjivanje nečistoća i za zaštitu.
CODEX ponuda obuhvaća skupinu proizvoda  

za površinsko čišćenje i zaštitu. Idealni su za 

odstranjivanje nečistoća i zaštitu materijala.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Za uklanjanje nečistoća i naknadno održavanje.
CODEX nudi opsežan asortiman proizvoda za čišćenje i održavanje 

površina. Proizvodi su odlično prilagođeni uklanjanju zaprljanja i 

naslaga prljavštine, kao i za naknadno održavanje materijala.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
За отстраняване на замърсявания 
и последваща поддръжка.
CODEX предлага широка продуктова гама за почистване и 

поддръжка на повърхности. Продуктите са изключително 

подходящи за отстраняване на замърсявания и натрупвания, 

както и за последваща поддръжка на материалите.

PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CDMO

ČISTILO PRI MONTAŽI

400 ml 12
ČISTAČ PRI MONTAŽI

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PRILIKOM MONTAŽE

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА СГЛОБКИ

CDMO
• pri odstranjevanju madežev ne pušča ostankov

• odlično, izredno hitro in globinsko čiščenje 

• zelo hitro prezračevan

CODEX ČISTILO PRI MONTAŽI je idealno čistilo za vsa industrijska 

vzdrževalna in montažna dela ter za uporabo pri ročnih delih in popravilu. 

Hitro, zanesljivo in globinsko odstrani tudi trdovratne madeže.

CDMO
• uklanjanja mrlja ne ostavlja tragove

• izvrsno, iznimno brzo i duboko čisti

• vrlo brzo hlapi

CODEX ČISTAČ PRI MONTAŽI idealno je sredstvo za čišćenje svih industrijskih mjesta 

i montažnih elemenata. Brzo, pouzdano i duboko uklanja tvrdokorne mrlje.

CDMO
• uklanjanje zaprljanja bez ostataka

• odlično, izuzetno brzo i temeljno čišćenje

• izuzetno brzo isparavanje

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PRILIKOM MONTAŽE CODEX je savršeno sredstvo za 

čišćenje pri industrijskom održavanju i montaži, kao i prilikom ručnih radova i 

popravki. Sredstvo za čišćenje brzo i temeljno uklanja čak i najveća zaprljanja.

CDMO
• отстраняване на замърсяванията без остатък

• отлично, изключително бързо и цялостно почистване

• изключително бързо изпаряване

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА СГЛОБКИ CODEX е отличното почистващо 

средство за поддръжка на промишлено оборудване и сглобки, както 

и за приложения в областта на занаятите и ремонта. Почистващият 

препарат бързо и напълно премахва дори най-тежките замърсявания.
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LAKI V OBLIKI SPREJA
Za gladek in neporozen premaz površin. 
Izdelki iz skupine CODEX LAKI V OBLIKI SPREJA ustvarijo izredno gladko in neporozno 

tanko plast na površini obdelovalnega materiala. Visok sijaj je izredno primeren 

za optično prevrednotenje in izboljšanje, hkrati pa je zaščita proti koroziji.

LAK U OBLIKU SPREJA
Za gladak i neproziran površinski premaz. 
Sprejevi iz linije proizvoda CODEX LAK U OBLIKU SPREJA na metalnoj površini na koju 

raspršujete stvaraju savršeno gladak i neporozan površinski premaz. Visoki sjaj 

značajno je vizualno poboljšanje. Istovremeno, premaz služi kao zaštita od korozije.

LAK U OBLIKU SPREJA 
Za gladak i neporozan premaz površine. 
Sprejevi iz linije proizvoda LAK U OBLIKU SPREJA CODEX stvaraju savršeno gladak i 

neporozan premaz na površini metala na koju je nanet sprej. Visoki stepen sjaja daje 

značajno poboljšan izgled. Ovaj premaz istovremeno deluje kao zaštita od korozije.

ГЛАНЦИРАЩ СПРЕЙ 
За гладка и непореста повърхностно покритие.
За гладко покритие на повърхности без пори. Спрейовете от 

продуктовата гама ГЛАНЦИРАЩИ СПРЕЙОВЕ CODEX създават отлично 

гладко покритие без пори върху напръсканата метална повърхност. 

Високата степен на гланц осигурява значително оптично подобрение. 

Едновременно с това покритието служи като защита от корозия.

PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CDZH

CINK-ALUMINIJ SPREJ

400 ml 12
CODEX SPREJ S CINKOM I ALUMINIJEM

SPREJ SA CINKOM I ALUMINIJUMOM

ЦИНКОВО-АЛУМИНИЕВ СПРЕЙ

CDZH
• izjemna zaščita kovinskih površin pred korozijo

• izredno primeren za vse železne kovine

CODEX CINK-ALUMINIJ SPREJ izredno dobro ščiti kovinske površine pred 

korozijo. Izdelek se lahko uporablja tudi za pocinkanje in izboljšavo.

CDZH
• iznimna zaštita metalnih površina od korozije

• primjeren za sve vrste metala

CODEX SPREJ S CINKOM I ALUMINIJEM izuzetno dobro 

štiti metalne površine od korozije.

Proizvod se ujedno koristi za pocinčavanje i održavanje.

CDZH
• odlična zaštita od korozije za metalne površine

• izvrsno prilagođeno svim metalima koji sadrže gvožđe

SPREJ SA ALUMINIJUMOM I CINKOM CODEX nudi odličnu zaštitu od 

korozije za metalne površine. Ovaj proizvod može da se koristi za 

popravku postojećih slojeva cinka i dodavanje novog sloja cinka.

CDZH
• отлична защита от корозия за метални повърхнини

• изключително подходящ за всички черни метали

ЦИНКОВО-АЛУМИНИЕВИЯТ СПРЕЙ CODEX представлява отлична защита 

от корозия за метални повърхности. Продуктът може да се използва 

за поправка и добавяне на нови цинкови покрития към старите.
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MAZANJE IN MASTENJE
Za verige, zgibe, zobnike, zatične spoje ipd.
CODEX ponuja veliko skupino izdelkov za zmanjševanje trenja in 

obrabe ter za prenos sile, dušenje tresljajev in tesnjenje.

ODRŽAVANJE I PODMAZIVANJE
Za lance, spone, zglobove, zupčanike, 
vijčane spojeve itd.
CODEX nudi veliku skupinu proizvoda za smanjenje trenja i trošenja 

te za prijenos sile, prigušenje vibracije i brtvljenje.

PODMAZIVANJE I LUBRIKACIJA 
Za lance, zglobove, zupčanike, vijčane 
spojeve i brojne druge primene.
CODEX nudi opsežan asortiman proizvoda koji smanjuju trenje 

i abrazivno habanje, a ujedno omogućavaju ujednačen prenos 

opterećenja, prigušivanje vibracija i zaptivanje.

ГРЕСИРАНЕ – ОМАСЛЯВАНЕ – СМАЗВАНЕ 
За вериги, съединения, зъбни колела, 
болтови връзки и много други.
CODEX предлага широка продуктова гама за намаляване на 

триенето и абразивното износване, както и за пренасяне на 

натоварването, погасяване на вибрациите и уплътняване.

PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CD40

MULTIFUNKCIJSKI SPREJ

400 ml 12
VIŠENAMJENSKI SPREJ

MULTIFUNKCIONALNI SPREJ

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА СГЛОБКИ

CD40
• enostavno in hitro rahljanje spojev

• zanesljiva zaščita pred korozijo

• odpravlja cviljenje in škripanje

CODEX MULTIFUNKCIJSKI SPREJ je redko tekoče olje brez silikona, ki se uporablja 

za mazanje in vzdrževanje kovinskih delov. Sprej se uporablja predvsem za 

strojegradnjo, motorna vozila, konjičke, v ključavničarstvu in v gospodinjstvu.

CD40
• za spojeve vijaka, matica

• pouzdano štiti od korozije

• uklanja cviljenje i škripanje

CODEX VIŠENAMJENSKI SPREJ rijetko je tekuće ulje bez silikona za 

podmazivanje i održavanje metalnih dijelova. Sprej se uglavnom koristi u 

strojogradnji, za motorna vozila, za razne hobije, bravare i kućanstva.

CD40
• jednostavno i brzo otpuštanje zaglavljenih spojeva vijaka, matica i zavrtanja

• pouzdana zaštita od korozije

• sprečavanje škripanja i cviljenja

MULTIFUNKCIONALNI SPREJ CODEX je ulje koje ne sadrži silikon i ima nisku viskoznost, 

a namenjeno je za podmazivanje i održavanje metalnih elemenata. Sprej se uglavnom 

primenjuje u delatnostima kao što su automobilska industrija, izgradnja mašina, a ujedno 

se koristi i u radionicama za obradu metala, za različite hobije i u domaćinstvima.

CD40
• лесно и бързо развиване на блокирали връзки, като винтове, гайки и болтове

• надеждна защита от корозия

• предотвратяване на скърцане и скриптене

УНИВЕРСАЛНИЯТ СПРЕЙ CODEX съдържа масло с нисък вискозитет без 

силикон за смазване и поддръжка на метални части. Спреят се използва 

главно в областта на автомобилната промишленост, машиностроенето, 

металообработването, при любителски занимания, както и в домакинството.
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PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CDKS

SPREJ ZA VERIGE Z MoS2

400 ml 12
SPREJ ZA LANCE S MoS2

SPREJ ZA LANCE sa MoS2

СПРЕЙ ЗА ВЕРИГИ с MoS2

CDKS
• trajnostno mazanje verig, zgibov in sklopk

• trajna zaščita pred korozijo

• odlično prodiranje, tudi v reže

Sintetično, transparentno oprijemalno mazivo za trajnostno mazanje 

notranjih in zunanjih predelov visoko obremenjenih verig in žičnih vrvi vseh 

vrst. CODEX SPREJ ZA VERIGE Z MoS2 je vodoodporen, izpodriva vodo in 

deluje kot konzervans. Odpornost na temperaturo od -35°C < > +200°C.

CDKS
• za podmazivanje lanaca, raznih spojeva, zglobova itd.

• trajna zaštita od korozije

• izvrsna penetracija, čak i u prorezima

Sintetično, prozirno ulje za podmazivanje za održivo podmazivanje unutarnjih i vanjskih 

površina visokog naprezanja lanaca i sajli svih vrsta. CODEX SPREJ ZA LANCE s MoS2 

vodootporan je, istiskuje vodu i konzervira. Otpornost na temperaturu od -35°C < > +200°C

CDKS
• dugotrajno podmazivanje lanaca, zglobova i spojeva

• dugotrajna zaštita od korozije

• izuzetno prodiranje

SPREJ ZA LANCE CODEX sa jedinjenjem MoS2 je prozirni i sintetički adhezivni lubrikant koji 

obezbeđuje dugotrajno podmazivanje unutrašnjih i spoljašnjih delova svih tipova lanaca 

i žičanih kablova koji su izloženi velikim opterećenjima. Ovaj proizvod je vodootporan, 

suzbija vlagu i ima dejstvo konzervansa. Opseg temperature: –35°C < > +200°C.

CDKS
• трайно смазване на вериги, съединения, шарнири

• дълготрайна защита от корозия

• отлично проникване

СПРЕЯТ ЗА ВЕРИГИ CODEX с MoS2 е прозрачно, синтетично прилепващо смазващо 

вещество за дълготрайно (вътрешно и външно) смазване на всички видове вериги 

и метални въжета, изложени на голямо напрежение. Продуктът е водоустойчив, 

предпазващ от влага и с консервиращ ефект. Температурен диапазон: –35°C до +200°C.
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VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO
Za izboljšanje strojne zmogljivosti 
in življenjske dobe. 
Sortiment CODEX VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO vsebuje širok spekter izdelkov za 

izboljšanje zmogljivosti in življenjske dobe strojev, naprav in aparatov, npr. na 

področju mehanike, elektronike (motorna vozila, naprave AOP) in medicinske tehnike.

ODRŽAVANJE I POPRAVCI
Za poboljšanje rada i dulji vijek trajanja.
Proizvodna linija CODEX ODRŽAVANJE I POPRAVAK nudi širok raspon proizvoda 

za poboljšanje rada i vijek trajanja strojeva, uređaja u području mehanike, 

elektronike (motorna vozila, radni strojevi) i medicinske tehnike.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA 
Poboljšanje performansi i radnog veka mašina.
Linija proizvoda ODRŽAVANJE I POPRAVKA CODEX obuhvata širok spektar 

primena kojima se poboljšavaju performanse i radni vek mašina, instalacija 

i električne opreme, npr. koristi se u mehaničkom inženjerstvu, elektronici 

(vozila, oprema za obradu podataka) i medicinskom inženjerstvu.

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ
За увеличаване на производителността и 
експлоатационния живот на машините.
Продуктовата линия за ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ CODEX обхваща широка гама 

приложения за увеличаване на производителността и експлоатационния 

живот на машини, инсталации и електрическо оборудване и др., като се 

използва например в машинното инженерство, електрониката (автомобили, 

оборудване за обработка на данни), както и в медицинската техника.

PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CDRL

ODSTRANJEVALEC RJE z MoS2

400 ml 12
SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE HRĐE S MoS2

SREDSTVO ZA UKLANJANJE RĐE sa MoS2

РАЗТВОРИТЕЛ НА РЪЖДА с MoS2

CDRL
• hitro odvijanje korodiranih oz. pritrjenih spojev in spojk

• zanesljiva zaščita pred korozijo

• izjemno dobro očisti in neguje

ODSTRANJEVALEC RJE z MoS2 je nepogrešljiv spremljevalec pri 

popravilu in vzdrževanju. Sredstvo za odstranjevanje rje hitro in 

zanesljivo odstrani pritrjene spoje in korodirane spojke, hkrati pa se 

lahko uporablja tudi kot sredstvo za mazanje in vmesna snov.

CDRL
• brzo odvijanje korodiranih dijelova i spojeva 

• pouzdana zaštita od korozije 

• iznimno dobro čisti i štiti

SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE HRĐE S MoS2 je nužan za popravak i održavanje. 

Sredstvo za uklanjanje hrđe brzo i pouzdano uklanja pričvršćene spojeve i korodirane 

spojeve te se istodobno može koristiti i kao dodatno sredstvo za podmazivanje.

CDRL
• brzo otpuštanje korodiranih ili zaglavljenih spojeva

• pouzdana zaštita od korozije

• odličan efekat čišćenja i održavanja

SREDSTVO ZA UKLANJANJE RĐE CODEX sa jedinjenjem MoS2 je osnovno 

sredstvo za održavanje, popravku i proizvodnju. Ovaj proizvod je zasnovan na 

mineralnim uljima, izoparafinskom ugljovodoniku i inhibitorima koji štite od 

korozije. Osim toga, ovaj proizvod je odobreni lubrikant i kontaktno sredstvo.

CDRL
• бързо развиване на корозирали или блокирали връзки

• надеждна защита от корозия

• отличен почистващ и поддържащ ефект

РАЗТВОРИТЕЛЯТ ЗА РЪЖДА CODEX с MoS2 е основен инструмент за поддръжка, 

ремонт и производство. Продуктът е на основата на минерални масла, 

изопарафинови въглеводороди и инхибитори на корозивната защита. 

Нещо повече, продуктът е одобрено смазочно и контактно средство.
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PRODUKT POSODA  VPE

PROIZVOD POSODA P.U. 

PROIZVOD AMBALAŽA JED. 

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U.

CDRS

SPREJ ZA JERMENE

400 ml 12
SPREJ ZA REMENJE

SPREJ ZA REMENE

СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ НА РЕМЪЦИ

CDRS
• prodre globoko v pore in preprečuje dostop umazaniji in prahu

• lahko je izpostavljen pršenju vode

• neguje in ščiti

• izboljšuje prenos moči, oprijem in zmogljivost jermena

• preprečuje zdrse in škripanje

• zagotavlja dober začetni oprijem

Sprej za jermene se uporablja pri vseh okroglih, ploščatih, pogonskih in klinastih jermenih iz gume, tkanine in usnja pri strojih, motorjih 

in pogonskih napravah, ki so nameščene na prostem ali v vlažnem okolju. Zaradi svojega začetnega oprijema preprečuje zdrse 

klinastih in pogonskih jermenov in jih istočasno ščiti in neguje. Redno vzdrževanje jermenov podaljšuje njihovo življenjsko dobo.

CDRS
• ulazi duboko u pore i te je otporan na prljavštinu i prašinu

• otporan na prskanje

• održava i štiti

• poboljšava prijenos snage, okretni moment i učinkovitost

• sprječava klizanje remena i cviljenje

• trenutačno prianja

Sprej za remenje pogodan je za okrugle i ravne remene, V-remene , remene od gume, tkanine i kože koji se koriste u strojevima, 

motorima i pogonskim jedinicama, koji se ugrađuju u otvorenom ili vlažnom okruženju. Nakon primjene odmah sprječava 

proklizivanje remena, te ima zaštitni i njegujući učinak. Redovitom uporabom produljuje se vijek trajanja remena.

CDRS
• prodire duboko u pore i odbija prljavštinu i prašinu

• otpornost na prskanje

• održava i štiti

• poboljšava prenos snage, obrtni moment i efikasnost

• sprečava skliznuće remena i cviljenje

• trenutno vezivanje

Sprej za remene je pogodan za okrugle, ravne, pogonske i V remene od gume, tkanine i kože koji se koriste u mašinama, motorima 

i pogonskim jedinicama i koji su montirani u otvorenim ili vlažnim okruženjima. Zahvaljujući trenutnom vezivanju, sprečava 

skliznuće pogonskih i V remena i ujedno nudi zaštitu i održavanje. Redovno korišćenje produžava radni vek remena.

CDRS
• прониква дълбоко в порите и отблъсква замърсяванията и праха

• със защита от пръски

• поддържа и предпазва

• подобрява предаването на сила, въртящ момент и коефициент на полезно действие

• предотвратява приплъзването на ремъците и скърцането

• незабавно захващане

Смазката за ремъци е подходяща за кръгли, плоски, задвижващи и клиновидни ремъци от каучук, текстил и кожа, 

използвани в машини, двигатели и задвижващи агрегати, които се монтират на открито или във влажна среда. 

Благодарение на първоначалното прилепване, тя предотвратява приплъзването на задвижващи клиновидни ремъци 

и има защитен и поддържащ ефект. Редовното използване удължава експлоатационния живот на ремъците.



28

METIL-METAKRILAZNA LJEPILA
Metil-metakrilatna ljepila iz CODEX kataloga jesu dvokomponentna reakcijska 

ljepila. Mješavina dviju komponenata pokreće reakciju, pri čemu sami možemo 

promijeniti omjer smjese. Doziranje je moguće ručno ili s pomoću miksera 

za miješanje, pri čemu se smjesa mora iskoristiti u određenom vremenu te 

se mora uzeti u obzir da je minimalna širina razmaka udaljena 1 mm.

Budući da sadržava jednu od komponenti reaktivnog radikala, 

nazivamo ga otvrđivačem, dok je, s druge strane, smola, čijim 

spajanjem nastaje polimerizacija i reakcija spajanja.

EPOKSIDNA LJEPILA
Epoksidna ljepila iz kataloga CODEX dvokomponentna su reakcijska ljepila. Zbog 

poliadicije dolazi do spajanja, pri čemu se razlikuju sljedeći sustavi stvrdnjivanja:

• Pri radnoj temperaturi dolazi do sporog stvrdnjivanja 

smjese te se brzina reakcije može.

• Ubrzati dodatnim zagrijavanjem toplim zrakom • do konačnog stvrdnjivanja 

dolazi na sobnoj temperaturi, pri čemu nastaje egzotermna reakcija.

2K LJEPILA I SREDSTVA ZA BRTVLJENJE

METIL METAKRILATNA LEPILA
Metil metakrilatna lepila iz kataloga CODEX so dvokomponentna reakcijska 

lepila. Zmes obeh komponent sproži reakcijo/zamreženje, pri čemer 

lahko spreminjamo mešalno razmerje. Doziranje je možno ročno ali s 

pomočjo mešalne vrečke, pri čemer je treba substrate uporabiti v t. i. 

odprtem času in upoštevati, da je najmanjša širina razmika 1 mm. 

Ker vsebuje ena od komponent reaktivne radikale, jo imenujemo utrjevalec, 

njeno nasprotje je smola, zamreženje pa verižna polimerizacija z radikali.

 

EPOKSIDNA LEPILA
Epoksidna lepila iz kataloga CODEX so dvokomponentna reakcijska lepila. Zaradi 

poliadicije pride do zamreženja, pri čemer razlikujemo sledeče sistematike utrjevanja:

• Pri t. i. toplotnem utrjevanju pride v rabo kisel medij, pri čemer 

zamreženje poteka sorazmerno počasi. Hitrost reakcije lahko 

povišamo z nadzorovanim dovajanjem zunanje toplote.

• Utrjevanje z ohlajanjem poteka pri sobni temperaturi, pri 

čemer pride do zaznavne eksotermne reakcije.

2K LEPILA IN TESNILA
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МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТНИ ЛЕПИЛА
Метил метакрилатните лепила, изброени в каталога на CODEX, са 

двукомпонентни реакционни лепила. Кръстосаното свързване се инициира 

чрез смесване на двата компонента, като съотношението на смесване може да 

варира. Смесването може да се извърши ръчно или в дюза за статично смесване. 

Трябва да се има предвид, че субстратите трябва да бъдат смесени в рамките 

на така наречената трайност след смесване на компонентите, като трябва да се 

спазва минимална хлабина от 1 mm.

Тъй като единият от двата компонента, които ще бъдат смесени, съдържа 

реактивни радикали, този компонент се нарича втвърдяващ агент, 

противоположният компонент се нарича смола, а процесът на кръстосано 

свързване се нарича полимеризация на радикалната верига.

ЕПОКСИДНИ ЛЕПИЛА
Епоксидните лепила, изброени в каталога на CODEX, са двукомпонентни 

реакционни лепила. Кръстосаното свързване е инициирано от така наречената 

адитивна полимеризация. Различават се следните системи за втвърдяване:

• Така нареченото горещо втвърдяване използва киселинна среда. 

Кръстосаното свързване става сравнително бавно, но скоростта на реакцията 

може да се увеличи чрез контролираното добавяне на външна топлина.

• Така нареченото студено втвърдяване се извършва при стайна температура. 

Приложението се отличава с ясно осезаема екзотермична реакция.

ДВУКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА 
И УПЛЪТНИТЕЛИ 

LEPKOVI NA BAZI METIL-METAKRILATA
Lepkovi na bazi metil-metakrilata u katalogu kompanije CODEX su reakcioni lepkovi 

sa 2 komponente. Unakrsno vezivanje se pokreće mešanjem dve komponente, pri 

čemu proporcija mešanja može da se razlikuje. Mešanje može da se sprovede ručno 

ili u statičnoj mlaznici za mešanje. Imajte u vidu da supstrati moraju da se doziraju u 

okviru takozvanog vremena otvaranja i da je potrebno da održavate razmak od 1 mm.

Kako jedna ili dve komponente koje treba pomešati sadrže slobodne radikale, ta 

komponenta se naziva sredstvom za stvrdnjavanje, dok je njena suprotnost smola, a 

proces unakrsnog vezivanja se naziva polimerizacijom lanaca radikala. 

EPOKSI LEPKOVI
Lepkovi na bazi epoksi smole u katalogu kompanije CODEX su reakcioni 

lepkovi sa 2 komponente. Unakrsno vezivanje se pokreće takozvanom 

reakcijom poliadicije. Postoje sledeći sistemi stvrdnjavanja:

• Prilikom toplog stvrdnjavanja koristi se kiselina. Unakrsno 

vezivanje se odvija polako, ali brzina reakcije se može povećati 

kontrolisanim dodavanjem toplote iz spoljnog izvora.

• Takozvano hladno stvrdnjavanje se odvija na sobnoj temperaturi. 

Primena dovodi do očigledne egzotermijske reakcije.

2K LEPKOVI I ZAPTIVAČI
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PRODUKT POSODA  VPE MEŠALNO RAZMERJE ČAS OBDELAVE / ČAS TVORJENJA KOŽE ČAS FIKSIRANJA ČAS KONČNE STRDITVE VISKOZNOST STRIŽNA TRDNOST TRDOTA SHORE D TEMPERATURNA OBSTOJNOST

PROIZVOD PAKIRANJE P.U. OMJER MIJEŠANJA VRIJEME OBRADE / FORMIRANJE GORNJEG SLOJA VRIJEME FORMIRANJA SPOJA VRIJEME STVRDNJAVANJA VISKOZNOST VLAČNA I SMIČNA ČVRSTOĆA TVRDOĆA PREMA SHOREU D TEMPERATURNA OTPORNOST

PROIZVOD AMBALAŽA JED. PROPORCIJA MEŠANJA VREME OBRADE/FORMIRANJE GORNJEG SLOJA VREME FORMIRANJA SPOJA VREME STVRDNJAVANJA VISKOZITET JAČINA NA SMICANJE TVRDOĆA PO SHORE-U D TEMPERATURNA OTPORNOST

ПРОДУКТ ТЪРГОВСКА ЕДИНИЦА P.U. СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ/ВРЕМЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН СЛОЙ ВРЕМЕ НА ФИКСИРАНЕ ВРЕМЕ НА ВТВЪРДЯВАНЕ ВИСКОЗИТЕТ СИЛА НА СРЯЗВАНЕ ПРИ ОПЪН ТВЪРДОСТ ПО ШОР D ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

CDE5 25 ml 10 1 : 1 ca. 5 min ca. 10 - 15 min 2 - 3 h 5000 – 10000 mPa∙s 20 N/mm2 78 - 80 -40°C < > +120°C

CDE30 25 ml 10 1 : 1 ca. 15 min 25 - 35 min 4 - 6 h 15000 – 20000 mPa∙s 18 - 24 N/mm2 78 - 80 -40°C < > +120°C

CDFLM 25 ml 10 1 : 1 4 - 6 min 10 - 12 min 2 - 3 h 20000 – 25000 mPa∙s 14 - 18 N/mm2 - > +120°C

5 min. 30 min.

• univerzalno vezivo za različite kombinacije materijala

• vlačna čvrstoća i otpornost na udarce

• može se brusiti i ponovno premazivati

• brzo učvršćivanja, stvrdnjavanje

CODEX LJEPILA S EPOKSI SMOLOM dvokomponentni su sustavi koji se brzo 

stvrdnjavaju i koji omogućuju široku primjenu na području proizvodnje, montaže 

i popravaka. Proizvod pouzdano povezuje različite vrste materijala, spojevi su 

izrazito otporni na udarce, guljenje i šokove te imaju visoku vlačnu čvrstoću.

CODEX EPOKSI TRANSPARENT prikladno je za optički zahtjevne spojeve 

te je savršen proizvod za najrazličitije „uradi sam” proizvode. 

CODEX EPOKSI METAL zbog svoje metalne boje savršeno je prikladan za 

povezivanje i popravke svih oštećenih dijelova, kao i za zatvaranje pukotina.

2K LJEPILA S EPOKSI SMOLOM
Za trajno ljepljenje i popravke.

• univerzalno vezivo za različne kombinacije materialov

• natezna trdnost in odpornost proti udarcem

• možno brusiti in prebarvati

• hitro utrjevanje, čas fiksiranja

CODEX EPOKSIDNA LEPILA so dvokomponentni sistemi, ki se hitro 

utrjujejo in so uporabni pri proizvodnji, montaži in popravilu. Zagotavlja 

spajanje različnih materialov, za katere so značilne natezna trdnost, 

odpornost proti udarcem ter odlična odpornost na luščenje in šok.

CODEX EPOKSI TRANSPARENT je primerno za optično zahtevno lepljenje 

in je tako idealno sredstvo za sestavljanje izdelkov »naredi sam«.

CODEX EPOKSI KOVINE je zaradi kovinske barve idealno za lepljenje 

in zapolnjevanje poškodovanih delov ter za popravilo rež.

2K EPOKSIDNA LEPILA
Za trajno lepljenje in popravilo.
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• универсално слепващо средство за различни комбинации от материали

• якост на опън и устойчивост при удар

• подходящо за полиране и пребоядисване

• бързо втвърдяване, време на фиксиране

Лепилата с епоксидна смола CODEX са бързо втвърдяващи се, 

двукомпонентни системи с широк диапазон на приложение при 

производството, монтажа и ремонта. Продуктът слепва надеждно 

различни материали, слепванията са с висока устойчивост срещу 

удари и обелване и се отличават с висако якост на опън.

CODEX EPOXY TRANSPARENT е подходящ за слепвания с 

високи оптични изисквания и е перфектният продукт 

за различните "направи си сам" приложения.

CODEX EPOXY METAL е изключително подходящ за слепвания 

и ремонт на всички повредени компонентни части, както и 

за ремонт на хлабини поради металическия си цвят.

2K ЕПОКСИДНИ ЛЕПИЛА
За слепвания с висока якост и ремонти

• univerzalni lepak za različite kombinacije materijala

• jačina na smicanje i otpornost na udarce

• jačina na smicanje i otpornost na udarce

• brzo se stvrdnjava i fiksira

CODEX EPOKSI LEPKOVI su sistemi od dve komponente koji se brzo stvrdnjavaju 

i omogućavaju širok niz primena u području proizvodnje, sklapanja i popravke. 

Ovaj proizvod pouzdano lepi različite materijale. Spojevi su izuzetno otporni 

na udarce, ljušćenje i udare i odlikuju se velikom jačinom na smicanje.

CODEX EPOXY TRANSPARENT je predviđen za optički zahtevne spojeve i 

savršen je proizvod za primenu u većini raznovrsnih „uradi sam“ zadataka.

CODEX EPOXY METAL je zahvaljujući metalik boji savršen izbor za spajanje i 

popravku svih oštećenih komponenti, kao i za ispunjavanje pukotina.

2K EPOKSI LEPKOVI
Za čvrste spojeve i popravke
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