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HENEPUR 60
1K-PU-lepidlo (se zpevněnými vlákny) pro pevná lepení.

POPIS PRODUKTU

Henepur 60 je jednokomponentní tekuté lepidlo na polyuretanové bázi, které se vytvrzuje reakcí se 
vzdušnou vlhkostí.

POUŽITÍ
Henepur 60 je specielně vyvinutý pro pevné lepení:
- Dřevo a dřevěné materiály
- Beton, železo, keramika
- Plasty např.: tvrzené PVC, Polystyrol- a polyuretanová pěna
- Stavební desky chráněné proti požáru např.: sádrokartonové desky

Poznámka
Henepur 60 se nehodí k lepení skla, živičných substrátů a substrátů obsahujících vosk, polyethylen 
(PE),
polypropylen (PP), polyamid (PA), polystyrol (PS), polyfluoroethylen (PTFE) atd.

Přednosti
- Velmi dobrá přilnavost na velkém množství podkladů
- Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, teplotám a stárnutí
- Odpovídá vysokým nárokům normy DIN EN 204-D4 a WATT 91 na  tepelně odolné 
      lepení dřeva a dřevěných materiálů
- Rychlé vytvrzení
- Pouze mírný zápach
- Bez silikonu
- Přetiratelné, přelakovatelné
- Připraveno k okamžitému použití

TECHNICKÁ DATA
Hustota při 23°C, 50% relativní vlhkosti:           cca. 1.20g/cm³
Viskozita:       tekuté
Tepelná odolnost:              dlouhodobě +80°C
       krátkodobě +100°C
Povrchově povlaku:       cca. 70 min - při 23°C, 50% relativní 
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UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava
Barvy, laky, plasty a jiné materiály musí být s lepidlem kompatibilní. U kovů a plastů musí být 
hladké plochy obroušeny a zbaveny prachu. Lepené plochy musí být čisté a bez mastnot. Znečištění, 
jako jsou mastnoty, oleje, prach, voda, zbytky starých lepidel, tak i jiné látky, které by mohly narušit 
přilnavost, je nutné odstranit.

Zpracování
Teplota při zpracování:                        ne pod +5°C
Doporučená vlhkost dřeva:                  cca. 8-16%
Nános lepidla (plošně, jednostranně): cca. 150-250g/m²
Stlačení:   do 8kg/cm²
Doba stlačení 23°C:                             cca. 280 min
Čištění:   Čistým hadříkem za pomocí lihu nebo jiných čistících 
   prostředků na acetonové nebo isopropanolové bázi. Pracovní 
               nářadí by mělo být očištěno, dokud není lepidlo zatuhlé.
        Ztvrdnuté lepidlo je možné odstranit pouze mechanicky.

Lepidlo stačí nanést jednostranně špachtlí a podobně. Slepení dílů by mělo pokud možno proběhnout 
co nejrychleji, nejpozději během uváděné doby tvorby povlaku. Pro optimalizované lepení, je možné 
lepené plochy k sobě stáhnout svěrkami. Doba pro vytvrzení se může zkrátit při zvýšené teplotě a 
vyšší vlhkosti.

Skladovatelnost:         9 měsíců při 23°C, 50% relativní vlhkosti; skladovat v suchu
Balení:                        5litrů plechový kanistr
    
 

        Chlud P. 21.12.05

henelit - CZ spol. s r.o. , Výpusta 626,  763 11  Zlín Želechovice, areál  ZD 
tel: 577 901 851    fax: 577 900 015   mobil: 776 584 773   e-mail: henelit@henelit.cz          www.henelit.cz

http://www.henelit.cz/
mailto:henelit@henelit.cz

	HENEPUR 60
	POUŽITÍ
	Poznámka
	Přednosti
	TECHNICKÁ DATA
	Hustota při 23°C, 50% relativní vlhkosti:           cca. 1.20g/cm³

	UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
	Barvy, laky, plasty a jiné materiály musí být s lepidlem kompatibilní. U kovů a plastů musí být hladké plochy obroušeny a zbaveny prachu. Lepené plochy musí být čisté a bez mastnot. Znečištění, jako jsou mastnoty, oleje, prach, voda, zbytky starých lepidel, tak i jiné látky, které by mohly narušit přilnavost, je nutné odstranit.

	Zpracování
	Teplota při zpracování:                        ne pod +5°C


