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Informacja techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer produktu: 4325 
 
Nazwa produktu: Colad Magic Fix – Klej i proszek 
wypełniający                                  
 
 
  

 
 

Napraw (prawie) wszystko z Colad Magic Fix. Colad Magic Fix zawiera supermocny klej oraz proszek 
wypełniająco-wzmacniający, które umożliwiają niezwykle szybkie i trwałe naprawy różnych materiałów. 
Jeśli coś jest warte naprawy, napraw to i polakieruj w prosty sposób. 
 
Możesz skleić prawie wszystko. Wypełnij pęknięcia, dziury i rozwarcia za pomocą proszku wypełniającego! 
Pierwotny stan przedmiotów zostaje przywrócony. Produkt może zostać użyty zarówno do naprawy części 
widocznych, jak i niewidocznych. Po zakończeniu naprawy klejem Magic Fix powierzchnia może zostać 
wyszlifowana i polakierowana. Długotrwały i ultramocny efekt w ciągu kilku sekund. Magic Fix umożliwia 
szybką naprawę. 

 
– Opakowanie: Klej 6 szt.; proszek wzmacniający czarny 2 szt.; proszek wzmacniający szary 1 szt.; 
   czerwony sztyft 1 szt., 1 rękawica, 1 szpatułka.  
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys. w cm): 5,5 x 12,5 x 12 
– Jednostka opakowania: 8 opakowań w kartonie, może być użyty jako ekspozytor  

-  Colad Magic Fix – Klej (A): Okres żywotności produktu: ½ rok 
– Okres przechowywania: 2 lata 
– Odporność cieplna: do 160°C 
– Odporny na: olej 
– Czas schnięcia: 7 sekund 
– Obrabialność: po 7 sekundach 
– Po nałożeniu: nadaje się do szlifowania i lakierowania  
 
Naprawia: 
• stal • plastik • aluminium • włókno szklane • włókno węglowe • guma • i wiele innych 
 
Proszek wypełniająco-wzmacniający: 
Proszek wypełniający w połączeniu z klejem wypełnia pęknięcia i przestrzenie i scala je. Podczas naprawy 
powierzchni plastikowych należy użyć proszku wypełniającego. 
 
Czarny proszek wypełniający przeznaczony jest do powierzchni o kolorze ciemnym, jak np. części 
plastikowe. Szary proszek wypełniający przeznaczony jest do powierzchni o kolorze jasnym, jak np. części 
metalowe. 
 
Proszek wypełniający może zostać użyty do: 
• punktów mocowania zderzaka • klamek samochodowych z twardego plastiku • pokrowców 
samochodowych do pojazdów klasy B • wypełniania i ponownego wiercenia • naprawiania wkrętów • 
chłodnic • urządzeń • lusterek wstecznych • osłon popychacza • grilla • narzędzi • owiewek • 
zderzaków. 
 

 
First edition date: January 19, 2017 

 Last revision date: 20-3-2017   
  Number of pages: 3 



 

4325_PL_TDS_Colad_MagicFix_v3 strona 2 

Instrukcje stosowania: 
Dwa sposoby naprawy. 
 
 
1) Sklejanie 
 
Przygotowanie:  
Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest czysta i 
sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć 
ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085). 
 
Krok 1: 
Odciąć końcówkę pojemnika z proszkiem wzmacniającym Colad Magic Fix za pomocą noża. Odciąć 
końcówkę pojemnika z klejem. 
Krok 2: 
Nanieść niewielką warstwę kleju Colad Magic Fix na jedną z krawędzi, a następnie złączyć obydwie 
krawędzie i przytrzymać. Odczekać 7 sekund i gotowe. 
 
 
2) Wypełnianie pęknięć proszkiem wypełniającym i sk lejanie  
 
Przygotowanie:  
Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest czysta i 
sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć 
ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085).  
 
Krok 1: 
Odciąć końcówkę pojemnika z proszkiem wzmacniającym Colad Magic Fix za pomocą noża. Odciąć 
końcówkę pojemnika z klejem. 
 
Krok 2:  
Należy wybrać szary lub czarny proszek Colad Magic Fix w zależności od materiału oraz żądanego efektu. 
Nanieść maks. 2 mm proszku wzmacniającego Colad Magic Fix na warstwę kleju na naprawianej lub 
wypełnianej powierzchni (dziura/ pęknięcie). Upewnić się, że proszek wzmacniający Colad Magic Fix został 
naniesiony równomiernie. Należy użyć aplikatora, aby równomiernie rozprowadzić proszek, jeśli to 
konieczne. 
 
Krok 3:  
Następnie nanieść klej Colad Magic Fix na warstwę proszku wzmacniającego Colad Magic Fix, aż proszek 
przestanie wchłaniać klej. Upewnić się, że końcówka pojemnika kleju Colad Magic Fix nie dotyka proszku 
Colad Magic Fix. Klej i proszek tworzą mocną, twardą spoinę w ciągu kilku sekund. Może być ona 
obrabiana po 7 sekundach. Jeśli spoina nie jest wystarczająco gruba, należy powtórzyć kroki 2 i 3. 
 
Wskazówka: Podczas wypełniania dużych dziur i pęknięć może być konieczne podłożenie taśmy pod 
naprawianą powierzchnię, aby umożliwić odpowiednie ułożenie proszku wypełniającego przed nałożeniem 
kleju. W przypadku głębokich dziur i pęknięć należy nałożyć kilka warstw (proszek + klej), aby zapewnić 
odpowiednio mocną spoinę. 
 
Uwaga: 

• Reakcja chemiczna wytworzona przez proszek wzmacniający Colad Magic Fix i klej Colad Magic Fix 
może spowodować oparzenia skóry.  

• Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.  
• Używać produktu w odpowiednio wentylowanym miejscu.  
• W przypadku sklejenia palców należy użyć rozpuszczalnika, np. acetonu, a następnie przemyć 

skórę wodą.  
• W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać wodą.  
• Klej Colad Magic Fix i proszek wzmacniający nie działają na powierzchnie polietylenowe. 

 
Magic Fix – Klej (A) - Uwaga: 
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H319-Działa drażniąco na oczy. H335-Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H315-Działa 
drażniąco na skórę. P261-Unikać wdychania par i rozpylonej cieczy. P280-Stosować rękawice ochronne i 
ochronę oczu / twarzy. P312-W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. EUH202-Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku 
sekund. Chronić przed dziećmi. EUH208-Zawiera 1,4-Dihydroksybenzen. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 2-Cyjanoakrylan etylu. 
  
Karta charakterystyki: 
Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z niebezpiecznymi substancjami zawartymi w produkcie, 
należy zapoznać się z kartą charakterystyki.   
 
Środki ostrożności: 
Podczas aplikacji produktu Colad Magic Fix należy używać środków ochrony indywidualnej. 

- Rękawica ochronna Colad, neoprenowa, szara, nr art. 53800# 
- Gogle ochronne Colad, nr art. 5085 

 
Producent: 
EMM International BV  
The Netherlands                                                                                                T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pl/

	Środki ostrożności:
	Podczas aplikacji produktu Colad Magic Fix należy używać środków ochrony indywidualnej.
	- Rękawica ochronna Colad, neoprenowa, szara, nr art. 53800#
	- Gogle ochronne Colad, nr art. 5085

