
Technický list pre NEOPUR 2238RRTechnický list pre NEOPUR 2238RRTechnický list pre NEOPUR 2238RR
     

Popis produktu: Neopur 2238RR je vlhkosťou vytvrdzujúce jednozložkové lepidlo na výrobu sendvičových 
panelov. Pre lepenie mäkkého dreva, platní z minerálnych materiálov, sendvičových platní, 
konštrukčných platní a iných materiálov.

Neopur 2238RR je vlhkosťou vytvrdzujúce jednozložkové lepidlo na výrobu sendvičových 
panelov. Pre lepenie mäkkého dreva, platní z minerálnych materiálov, sendvičových platní, 
konštrukčných platní a iných materiálov.

     

Báza: Polyuretánový prepolymér

     

Technické údaje : Viskozita pri 25 °C [mPas]: 2000 - 4500Technické údaje :
Hustota [g/cm3]: cca. 1,13

Technické údaje :

Otvorený čas [min]: cca. 13 - 18

Technické údaje :

Obsah NCO [%]: cca. 15,5 -16,5

Technické údaje :

Sila v ťahu pri Al-Al [MPa]: 10

Technické údaje :

Farba: hnedá

Technické údaje :

Lisovací tlak [MPa]: cca. 1,2
*Viskozita sa udáva pri 20 ºC v čase produkcie. Nepatrné odchýlky môžu vzniknúť skladovaním.*Viskozita sa udáva pri 20 ºC v čase produkcie. Nepatrné odchýlky môžu vzniknúť skladovaním.

Lisovacia doba pri 20 °C: 45 min
pri 40 °C: 20 min
pri 60 °C: 7 min
   

Špeciálne vlastnosti: Dobre vytvrdzujúce za tepla, vysoká pevnosť. Dobrá priľnavosť k mnohým materiálom. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Vytvrdzujúce pôsobením vlhkosti. Spĺňa požiadavky skupiny D4 podľa 
DIN EN 204/205 a tepelnú odolnosť podľa Watt 91, > 7 N/mm2 , HRT 92 ca. 120°C.

Dobre vytvrdzujúce za tepla, vysoká pevnosť. Dobrá priľnavosť k mnohým materiálom. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Vytvrdzujúce pôsobením vlhkosti. Spĺňa požiadavky skupiny D4 podľa 
DIN EN 204/205 a tepelnú odolnosť podľa Watt 91, > 7 N/mm2 , HRT 92 ca. 120°C.

     
Odporúčaný spôsob 
spracovania:

Lepidlo aplikujte na povrch v rovnomerne. Doba sušenia závisí od okolitej vlhkosti a od vlhkosti 
materiálu, preto v prípade suchej klímy, musí byť povrch lepeného materiálu porosený vodou, 
aby sa zrýchlilo zosieťovanie.Povrch musí byť suchý a bez prachu. Počas lepenia musia byť oba 
povrchy držané spolu. V niektorých prípadoch je požadované povrchové zdrsnenie. Existuje 
niekoľko prostriedkov, ktoré podporujú lepenie a sú závislé na materiáloch, ktoré idú byť spájané 
(konzultujte s naším technickým oddelením).

Lepidlo aplikujte na povrch v rovnomerne. Doba sušenia závisí od okolitej vlhkosti a od vlhkosti 
materiálu, preto v prípade suchej klímy, musí byť povrch lepeného materiálu porosený vodou, 
aby sa zrýchlilo zosieťovanie.Povrch musí byť suchý a bez prachu. Počas lepenia musia byť oba 
povrchy držané spolu. V niektorých prípadoch je požadované povrchové zdrsnenie. Existuje 
niekoľko prostriedkov, ktoré podporujú lepenie a sú závislé na materiáloch, ktoré idú byť spájané 
(konzultujte s naším technickým oddelením).

     
Čistenie: Pred vytvrdnutím suchou handrou. Po vytvrdnutí len mechanicky, napr. brúsnym papierom.Pred vytvrdnutím suchou handrou. Po vytvrdnutí len mechanicky, napr. brúsnym papierom.

   

Balenie: 0,5 a 1 kg aplikačné fľaše; 5 a 10 kg bandasky; 55 a 225 kg sudy0,5 a 1 kg aplikačné fľaše; 5 a 10 kg bandasky; 55 a 225 kg sudy
  

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom 
prostredí (15 - 25°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia.
Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom 
prostredí (15 - 25°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia.


