Technický list
Datum revize: 9.4.2019

LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A
Lepidlo na plovoucí podlahy 70A je rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAC disperze s vynikající odolností
proti vodě určeno pro spoje typu pero-drážka.
Technická data:
Báze
Konzistence
Systém vytvrzování
Specifická hmotnost
Otevřený čas (*)
Teplotní odolnost
Vodovzdornost
Spotřeba

PVAC disperze
kapalina
fyzikální schnutí
1,1 g/ml
15min
-20°C až +70°C (po vytvrzení)
D3
cca 25 - 30g/1bm lepené spáry pero-drážka

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Charakteristika:

snadné použití

silná přilnavost

rychleschnoucí

po zaschnutí poloprůhledné

odolnost proti vodě D3 (ČSN EN 204)
Příklady použití:

lepení všech dřevěných spojů

spojování parketových lamel plovoucích podlah v systému
pero-drážka

spojování laminovaných parketových a kazetových podlah
v systému pero-drážka
Provedení:
Barva: bílá – po zaschnutí transparentní
Balení: plastové obaly 500 g
Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu
při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:
Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.
Příliš hladké povrchy zdrsníme skelným papírem.
Lepidlo nanášejte tryskou aplikátoru v tenké vrstvě (proužku) do
drážky. Spojte perodrážkové prvky a přitlačte. Nadbytečné
lepidlo setřete vlhkým hadříkem ještě před zaschnutím lepidla.
Spoj celkově vytvrdí cca za 24 hod. – dle podmínek.
Čištění: vodou
Pracovní teplota: +5°C až +30°C
Opravy: Lepidlo na plovoucí podlahy 70A
Bezpečnost:
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce.
Používejte ochranné rukavice. Další informace viz.
bezpečnostní list a údaje uvedené na etiketě.
Doporučení:
Při lepení určitých typů dřeva, jako je např. dub nebo třešeň,
může dojít k změně barvy dřeva v místě spoje, což může být
způsobeno i tím, že dřevo bylo před lepením ošetřeno nějakými
přípravky. Lepidlo neřeďte.

Vhodné povrchy:
Podklady: porézní i neporézní materiály jako je dřevo a laminát
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění
těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování
a nižším konečným pevnostem.
Příprava povrchu: spojovací zámky systému pero-drážka
důkladně očistíme, přebroušení zvýší přilnavost, po případném
přebroušení opět zbavíme prachu
Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet
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