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Popis produktu: Jednozložkové kopolymérne disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa 
požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D4 a spĺňa požiadavky na tepelnú 
odolnosť podľa normy WATT 91. Špeciálne určené na výrobu okien a dverí, plošné 
a konštrukčné lepenie, pričom spoje sú odolné aj vplyvu extrémnej klímy.

Jednozložkové kopolymérne disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa 
požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D4 a spĺňa požiadavky na tepelnú 
odolnosť podľa normy WATT 91. Špeciálne určené na výrobu okien a dverí, plošné 
a konštrukčné lepenie, pričom spoje sú odolné aj vplyvu extrémnej klímy.

     

Báza: PVAc - zosieťujúci polyvinylacetát

     

Technické údaje : Viskozita [mPas] cca. 7000Technické údaje :
Hustota [g/cm3]: cca. 1,09

Technické údaje :

pH: cca. 2,5

Technické údaje :

MTF [°C]: cca. 7

Technické údaje :

Farba: biela, po vytvrdnutí transparentná

Doporučený spôsob 
spracovania:

  Doporučený spôsob 
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Doporučený spôsob 
spracovania:

Teplota materiálu, prostredia a lepidla [°C]: 18-22

Doporučený spôsob 
spracovania:

Vlhkosť dreva [%]: 10 ± 2

Doporučený spôsob 
spracovania:

Relatívna vlhkosť vzduchu[%]: 60-70

Doporučený spôsob 
spracovania:

Nános lepidla [g/m2] jednostranný: 75-90

Doporučený spôsob 
spracovania:

dvojstranný: 150-180

Doporučený spôsob 
spracovania:

Otvorený čas [min]: cca. 4-6

Doporučený spôsob 
spracovania:

Lisovací tlak [MPa]: 0,1-0,5

Doporučený spôsob 
spracovania:

Lisovací čas [min]: 8 až 18

Doporučený spôsob 
spracovania:

Lepené materiály dosiahnu konečnú pevnosť po 24 hod. schnutia a konečnú odolnosť D4 po 7 
dňoch.

Vhodné na lepenie mäkkého a tvrdého dreva, na lepenie laminátových a melamínových papierov 
na drevotriesku a MDF, kde sa požaduje vyššia tepelná odolnosť a vysoká odolnosť voči vlhkosti.
Otvorený a lisovací čas je závislý na podmienkach, za ktorých lepenie prebieha, ako je teplota v 
miestnosti, vlhkosť a kvalita dreva, savosti a napätia materiálu a nanášaného množstva lepidla. 
Naše doporučenie je preto len orientačné poučenie. Pred prvým použitím lepidla je potrebné 
vykonať testy k určeniu potrebného lisovacieho času a uistiť sa o pevnosti lepeného spoja. 
Zvýšená teplota lisovania umožňuje skrátiť lisovací čas.
Vhodné pre aplikáciu bežnými spôsobmi, ako napr. štetcom,špachtľou, dýzou a valcom. 
Je treba chrániť pred kontaktom so železom.
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Čistenie: Pred zaschnutím pomocou vody .  
   

Balenie: 0,5 a 1 kg aplikačné fľaše; 3; 5; 10; a 22 kg vedro; 1000 kg kontajner0,5 a 1 kg aplikačné fľaše; 3; 5; 10; a 22 kg vedro; 1000 kg kontajner
  

Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom 
prostredí ( 20°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekročiť 25°C 
počas skladovania. Držte ďalej od zdrojov tepla.

Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom 
prostredí ( 20°C) je 6 mesiacov od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekročiť 25°C 
počas skladovania. Držte ďalej od zdrojov tepla.


