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TECHNICKÝ LIST
Univerzálne kontaktné lepidlo
ProfiPRÉN Univerzál
JK 247 433 01
PN 112 579 11

Popis

Roztok chlórprénového kaučuku v organických rozpúšťadlách s prísadou špeciálnych aditív.

Použitie

Používa sa na lepenie rôznych materiálov, napr. dreva, materiálov na báze dreva, materiálov z melamínových živíc, keramiky, porcelánu, izolačných
a akustických dosiek (okrem dosiek z penového polystyrénu), umelohmotných obkladačiek a najrôznejších materiálov na steny a podlahu.
Nesmie sa používať na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s požívatinami a pitnou vodou.
.

Riedidlo

ProfiPRÉN Riedidlo

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávanom stave
viskozita (Brookfield)

najmenej 2000 mPa.s

obsah neprchavých látok

najmenej 20 % hm.

Odporúčaný stav podkladu
spoj musí byť suchý, zbavený mastnoty a prachu
zdrsnenie lepených plôch kovov a umelých hmôt zvyšuje pevnosť spoja

Pokyny k aplikácii
Lepidlo sa nanáša obojstranne zubovou stierkou alebo štetcom. Pred spojením lepených dielov sa nechá odvetrať rozpúšťadlo. Doba zavädnutia pri izbovej teplote je cca 15 min. Veľmi porézne alebo savé materiály sa musia natrieť viackrát.
Po zavädnutí sa spoja oba diely a pritlačia na krátky čas veľkou silou. Pre kvalitu lepeného spoja nie je rozhodujúci čas
pritláčania, ale prítlačná sila. Pevnosť lepeného spoja umožňuje okamžite ďalšie opracovanie lepených dielov. Konečná
pevnosť sa dosiahne najskôr po 24 h.

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia

Pracovné pomôcky sa čistia ihneď po použití Profiprén Riedidlom.

Balenie

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.
Skladovať v pôvodných , dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia.
Skladovacie priestory musia zodpovedať platným predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín.

Stupeň horľavosti

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti

Spôsob likvidácie odpadu
Je uvedený v KBÚ

Bezpečnosť a hygiena pri práci
Je uvedená v KBÚ

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi
CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: + 421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných
skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vašim skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a
podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

