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HENECOLL FURNIERLEIM  D3 „NEUTRAL“
Neutrální PVAc disperzní lepidlo

Popis produktu
1K disperzní lepidlo s vysokou počáteční pevností, odolné studené vodě podle EN 204 D3.

Použití
K lepení za studena, tepla a vysoké teploty, laminových fólií a dýh na dřevěné materiály, pro všechny 
tvrdé a měkké dřeviny, pro výrobu parket, pevné dýhy atd. 

TECHNICKÁ DATA
Báze: Vodní disperze
Odstín: Bílý
Hustota: 1,08g/ml
Viskozita: Cca. 10.000 mPas
Min. teplota při skladování: Cca. 5°C
Obsah sušiny: Cca. 50 %
Odolnost proti vlhkosti: D3
PH - Faktor Cca. 5

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Zpracování:
Teplota při zpracování: Cca. 15-25°C
Vlhkost materiálu - dřeva: Cca. 8-12 %
Způsob nanášení: Se špachtlí, štětcem, válečkem
Nanášené množství: Cca. 100-200 g/m2

Doba zpracování: 5 min.do 7 min. (podle množství nánosu a způsobu 
zpracování)

Způsob lisování: hydraulický lis, svěrky
Tlak lisování: Cca. 0,2-0,5 N/mm2 (podle použití)
Časy lisování: Při 20 °C cca. 30-40 min.

Při 50 °C cca. 6-8 min.
Při 80 °C cca. 3-5 min.

Další zpracování: Stupně D3 je dosaženo po 7 dnech od slepení
Čištění: Vodou

Skladovatelnost: 6 měsíců v uzavřeném originální obalu při teplotě mezi 
+ 15 a 25 °C

Balení: 25 kg balení
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Dodržujte podmínky při zpracování.
Měřit teplotu materiálu a lepidla.
Dodržujte čas při zpracování.
Potřebný čas lisování dle místních podmínek vyzkoušejte, popř. proveďte zkoušku.
Vyvarujte se kontaktu se železem, zde může dojít ke změně zabarvení.
Odolnosti proti studené vodě D3 podle DIN EN 204 bude dosaženo po 7-10 dnech.
Odchylkou od správného zpracování může dojít k špatnému lepení.
U lepení dřeva bohatého na pryskyřičné látky může dojít ke zbarvení lepených spár.
Lepidlo před upotřebením dobře promíchejte.
Produkt chraňte při transportu a skladování před mrazem.
Skladování při teplotě přes 25°C dojde ke změně viskozity. Stékavost z kontejnerů bude ovlivněna.
Balení zateplit. Vždy zpracovat nejdříve starší zboží.
Nádoby až do použití udržovat originálně uzavřené.

Chlud P. 30.10.2007
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