TECHNICKÝ LIST
Datum revize: 05.03..2012

Univerzální kontaktní lepidlo
ProfiPREN Univerzal
JK 247 433 01

Popis:
Roztok chlorprenového kaučuku v organických rozpouštědlech s přísadou speciálních aditiv.

Použití:
Profipren Univerzal se používá ne lepení různých materiálů, napr. dřeva, materiálů na bázi dřeva, matriálů z melamínových živic, keramiky,
porcelánu, izolačních a akustických desek (krom dese z pěnového polystyrénu), umělohmotných obkladaček a nejrůznějších materiálů na stěny
a podlahu.
Nesmí se používat na spoje, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Ředidlo
ProfiPRÉN Ředidlo

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Vlastnosti v dodávaném stavu
viskozita (Brookfield)
obsah neprchavých látek

nejméně 2000 mPa.s
nejméně 20 % hm

Doporučený stav podkladu:
spoj musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty
zdrsnění lepených ploch kovů a umělých hmot zvyšuje pevnost spoje

Pokyny k aplikaci:
Lepidlo se nanáší oboustraně zubovou stěrkou nebo štětcem. Před spojením lepených dílů se nechaá odvětrat rozpoštědlo. Doba zavadnutí při
pokojové teplotě je asi 15 min. Velmi porézní, nebo savé materiály se musí natřít víckrát.
Po zavadnutí se spojí oba díly a přitlačí na krátký čas velkou silou. Pro kvalitu lepeného spoje není rozhodující čas přitlačení, ale přítlačná síla.
Pevnost lepeného spoje umožňuje okamžité další opracování lepených dílů. Konečná pevnost se dosáhne nejdříve po 24 h.

Čištění nářadí:
Pracovní pomůcky se čistí ihned po použití Profipren ředidlem.

Záruka a skladování
Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až +25°C v suchém a větraném
skladě bez přímého účinku slunečního záření, který odpovídá předpisům pro skladování hořlavých látek I třídy nebezpečnosti..

Stupeň hořlavosti
Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.

Způsob likvidace odpadu
Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci
Je uvedena v BL.

Údaje o výrobci a dovozci – distributorovi
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
CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.
Dlouhomostecká 1137
LIBEREC 463 11 , ČR
Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz

Upozornění
Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných
zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vašim skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití
a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které
mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez
předcházejícího upozornění.

