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TDS - Technical Data Sheet 
 

      Technický list 
 

Cyberbond 9060 
Odstraňovač pro kyanakrylátová lepidla  

 
 

 
Obsah:       Prodejní jednotka:  
20 ml plastová lahvička     20 ks  
500 ml plastová lahvička     1 ks  
5 l kanystr       1 ks  
 
 
Chemický základ:  
Vyšší organický ester  
 
Fyzikální vlastnosti:  

Hustota při 20 °C: 1,06 g/cm
3

 
Teplota vzplanutí: 110 °C  
 
 
Popis:  
Cyberbond 9060 rozpouští a odstraňuje kyanakrylátové lepidlo. Z chemického hlediska je 
Cyberbond 9060 organický ester. Na rozdíl od běžných rozpouštědel se Cyberbond 9060 
lehce nevznítí (teplota vzplanutí 109°C). Cyberbond 9060 je vhodný především pro:  
• rozpouštění a odstraňování kyanakrylátového lepidla,  
• čištění dávkovacích zařízení; výhodou je, že na rozdíl od běžných rozpouštědel 

nezanechává v systému žádné sražené páry, Cyberbond 9060 tak brání možné 
předčasné polymerizaci v dávkovacím systému,  

• čištění dávkovacích hrotů, nářadí atd., které přišly do kontaktu s kyanakrylátem.  
 
Použití: 
Cyberbond 9060 naneseme na vytvrzené kyanakrylátové lepidlo. Necháme působit 
dokud kyanakrylátové lepidlo nezměkne a poté odstraníme hadrem či papírovou utěrkou. 
Pokud je potřeba postup opakujeme do úplného odstranění vteřinového lepidla. 
Cyberbond 9060 požíváme při čištění dávkovacích zařízení, dávkovacích hrotů a jehel.  
 
 
The data mentioned in this TDS, particularly the recommendations for application and use of products are based on our recent knowledge and  
experience. Due to the fact of having so many different materials involved and conditions of applications which are out of our influence, we  
strongly recommend to do sufficient tests in order to guarantee that Cyberbond products are suitable for the intended process and applications.  
Except for wilful acts any liability based on such recommendations or any verbal advice is hereby expressly excluded.  
 
 
Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a 
zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních 
pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud 
by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. 


