COMPETENCE PUR

Lepidla pro speciální
použití

LEPIDLA

Při výrobě nábytku z masivního
dřeva je potřeba na dokončené
plochy ještě někdy nalepit další
prvky – aplikace.
K tomu jsou určena speciální
lepidla na lakované plochy, které
podle možností lakovaný povrch
naruší – naleptají, a umožní tak
adhezní
spojení
lepidla
s lakovanou plochou.
Jedna
plocha by měla být vždy savá.
Jelikož kvalita laků je velice
různorodá, je potřeba vždy
vyzkoušet, zda použité lepidlo
daný povrch laku naruší.
Pro spojení korpusů, koster a
jiných rámových spojů se stále
více používají kolíkovací stroje
s automatickým
vstřikováním
lepidla a narážením kolíků.
K tomu jsou určena naše
kolíkovací lepidla.
Z důvodu nízké viskozity lze tato
lepidla s výhodou použít i pro
vysukovací
automaty
nebo
zařízení na mini-ozubové spoje.

Lepidla
KLEIBERIT
pro
speciální použití dané jejich
vlastnostmi.
Lepidla na lakované plochy

Super-Lackleim 308.0
Disperzní lepidlo pro lepení na
lakované a plastové povrchy bez
zdrsnění. Lepení okrasných lišt,
dřeva a dřevěných materiálů na
DD laky, polyesterové plochy, SH
laky, vodní laky, nitrolaky,
melaminové
povrchy,
DKS
plochy.

Jednosložkové lepidlo
Žádné míchání, bez doby
použitelnosti
Výtečná
přilnavost
bez
zdrsnění
Pevnost dle DIN 53254 větší
2
jak 10 N/mm
Zpracovatelné
v tlakových
nádobách
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Elastický lepidlový film šetřící
nástroje

KLEBCHEMIE
M.G.Becker GmbH & Co.KG
Max-Becker-Str. 4
D-76356 Weingarten/Bd.

Lackleim 309.0

Krátké lisovací časy
Vysoká pevnost spáry
Transparentní spára
Krátké lisovací časy

Speciální disperzní lepidlo s velmi
dobrou přilnavostí na povrchu
opatřeném NC lakem, SH lakem
nebo DD lakem.
Jednosložkové lepidlo
Dobrá adheze bez zdrsnění
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Vysoká pevnost spáry
Měkký elastický lepidlový film
šetřící nástroje

Optimální viskozita
Dobře tekoucí – dobře
vstřikovatelné
Žádné
zasychání
nebo
zanášení trysek
Vysoká pevnost spoje dle DIN
EN 205
Měkký elastický lepidlový film

Lackleim 625.0
Speciální disperzní lepidlo se
zvlášť vysokou adhezí na
nitrolakových plochách.
Lepení
na
nitrolakových
plochách – bez zdrsnění
Při lepení na kyselinovém
laku,
DD
laku
a
polyesterovém laku plochy
lehce zdrsnit.
Dobré naleptání a přilnavost
na NC lacích
Speciálně vhodné pro lepení
korpusů

Lepidla pro kolíkování
Speciální nízkoviskózní disperzní
lepidlo pro lepení např. kolíků
v kolíkovacích automatech.
Lepení korpusů v kolíkovacích
automatech
Lepení kolíků při výrobě
koster (i tvrdé dřevo)
Lepení mini-ozubových spojů
Lepení
ve
vysukovacích
automatech

Lepidla KLEIBERIT pro speciální použití
Viskozita
(mPas)

Otevřená doba
(min)

Lisovací doba
(min)

308.0

12.000

6–8

od 15

309.0

16.000

3–4

od 15

625.0

13.000

5–8

8 – 12

633.0

ca. 33 sek (DIN 4 mm)

Báze

PVAC
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