Cold Press Veneer Lepidlo
Cold Press Veneer Lepidlo na drevo
Titebond Cold Press Veneer je lepidlo na drevo vysokej kvality, jedná sa o úspornú alternatívu ku kontaktnému
lepidlu, vhodné pre dyhovanie väčších obrobkov na rovných plochách. Lepidlo je špeciálne vytvorené pre
dyhovanie za studena na masívne drevo, drevotriesku, MDF, preglejku a iné porézne materiály. Titebond Cold
Press ponúka relatívne rýchle zasychanie, priesvitné lepidlo neobsahuje žiadne škodlivé alebo žeravé výpary
typické pre väčšinu kontaktných tmelov. Tiež zamedzuje presiaknutie lepidla u dýh s väčšou pórovitosťou.

Vlastnosti produktu

• Úsporná alternatíva ku kontaktnému lepidlu
• Minimalizuje presiaknutie lepidla
• Stredná rýchlosť zaschnutia
• Bez škodlivých výparov
• Bezpečné - nehorľavé
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TECHNICKÝ LIST

Špecifiká

Typ Modifikovaný Polyvinyl acetát PVA		
Obsiahnuté VOC 2,0 g/l (Obsah týkavých organických látok)
Skupenstvo Kvapalina			
Hmotnosť/galón 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
Farba Žltohnedá				
Teplotná trieda* Približne 10°C.
Zaschnuté lepidlo Tmavohnedá 		
Bod vzplanutia > 93,5°C.
Sušiny 42%				
Zamrazenie/rozmrazenie stabilné
Viskozita (dynamická) 4.500 mPa/s		
pH 4,9
Trvanlivosť 12 mesiacov od dáta zakúpenia v dobre uzatvorených nádobách do 21°C.
*Teplotná trieda indikuje minimálnu odporučenú teplotu, pri ktorej môžu lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

Pevnosť spoja ASTM D-905 (Javor)
Teplota			
Teplota miestnosti			
65°C. cez noc			

Pevnosť				
2,508 psi				
656 psi				

Zlyhanie dreva
6%
0%

Aplikačné pokyny

Teplota pre použitie nad 10°C.
Otvorená montážna doba 15 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).
Celkový montážny čas 15-20 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).
Spotreba približne 1 l na 6 m2 v jednej vrstve.
Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt oboch dosedacích plôch (obecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi),
pre stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).
Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.
Začistenie otrite vlhkou handričkou ak je lepidlo vlhké, poprípade zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Obmedzenie

Titebond Cold Press Dýhovací lepidlo je špeciálne navrhnuté pro dyhovanie a nie je vhodné pre akékoľvek iné použitie. Lepidlo nie je vhodné pre vonkajšie
použitie alebo vo vlhkých priestoroch. Nepoužívajte ak je teplota lepidla, materiálu alebo vzduchu pod 10°C. Mráz nemusí obmedziť funkciu lepidla, môže ale
spôsobiť zatuhnutie. Zamiešanie by malo vrátiť produkt do pôvodného stavu. Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list. PREMIEŠANIE PRED POUŽITÍM
ZAISTÍ JENDOTNOSŤ PRODUKTU. ZABRÁŇTE ZAMRZNUTIU.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

UPOZORNENIE

Dráždi oči a kožu. Nepolykajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí lepidlom, alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou.
PRVÁ POMOC: Pri požití nevyvolávajte zvracanie, kontaktujte lekára. V prípade zasiahnutie očí, ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody po dobu
aspoň 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte miesta kontaktu s pokožkou vodou a mydlom. Ak dráždenie kože alebo očí pretrváva, obráťte sa na
lekára.
informácie o baleniach
Oj. kód 		
Balenie		
123-5175		
946 ml
123-5176		
3,78 l 		

Váha 		
1,102 kg
4,290 kg		

Výrobca:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

EAN 		
037083051759
037083051766

Distribútor:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz

