
TECHNICKÝ LIST
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Materiál ABS (akrylonitrilbutadienstyren)

Hygienický certifikát Hrany mají certifikát Státního hygienického ústavu ve Varšavě

Použití Doporučuje se skladovat v balení výrobce ve vodorovné poloze max. 5 kartonů. Skladovací prostor 
by měl být chráněn před vlhkostí, UV zářením a prachem. Skladovací teplota by měla být v rozmezí 
17-25°C a neměla by příliš kolísat.  
 
POZOR! Skladování při příliš nízké teplotě může negativně ovlivnit fyzikální vlastnosti hrany.

Lepení Před zahájením prací by měly být hrany a lepené prvky uloženy minimálně 24 hodin (v podzimním a 
zimním období dokonce 72 h) při pokojové teplotě. Teplota vzduchu v místnosti, kde probíhá proces 
lepení, by měla být < 18°C. Hrana na pracovní straně (spodní) s vrstvou  základního nátěru (primeru) 
umožňuje přilnutí hrany k tavným lepidlům, tj. EVA, PUR (viz produktová nabídka lepidla). Množství 
aplikovaného lepidla závisí na doporučeních výrobce  hrany a lepidla. Doporučuje se provést zko-
ušku přilnavosti hrany k lepenému materiálu.

Poznámky k lepení Teplota lepidla používaného ke spojování hran a nábytkových desek závisí na typu lepidla a rychlosti 
posuvu, proto je nutné dodržovat doporučení a normy výrobců strojů a lepidel. Pro optimální přil-
navost k desce by měly být hrany i nábytkové desky suché a neznečištěné. Vlhkost lepených prvků 
by neměla být větší než 7-10%.

Čištění Vzhledem k tomu, že ABS je materiál šetrný k životnímu prostředí, nesmí se používat NITRO rozpo-
uštědla (viz nabídka čisticích prostředků). Hrany jsou odolné vůči vlhkosti - k čištění můžete použít 
vlhký hadřík spolu s běžně dostupnými čisticími prostředky určenými na nábytek.

Základní nátěr S přidaným UV prostředkem. Chraňte materiál před vodou, vlhkostí, chemikáliemi a jakýmkoli te-
kutým znečištěním. Hrana na straně základního nátěru po zaschnutí nezíská své původní vlastnosti.

Světlostálost Světlostálost je optická a fyzikální odolnost materiálu vůči¬ UV záření, která se měří pomocí modré 
stupnice. Záleží na míře vystavení materiálu UV záření a také na zdroji a intenzitě záření. Odolnost 
materiálu vůči fotodegradaci dále ovlivňuje mechanické namáhání, změny teploty a vlhkosti a 
kontakt s chemickými látkami, jakož i vzájemné působení těchto faktorů. ABS hrany se vyznačují 
průměrnou světlostálostí na úrovni > 6 podle DIN EN ISO 4892-2 (na stupnici od 1 do 8). Při výrobě 
hran se používá stabilizátor ve formě dokončovací vrstvy UV laku.
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Tloušťka
(tolerance) Tloušťka: Tolerance:

0,4 - 1,0 mm -0,10/+0,10 mm

1,1 - 2,0 mm -0,20/+0,10 mm

2,1 - 3,0 mm -0,30/+0,10 mm

Délka
(tolerance) Tloušťka: Délka: Tolerance:

0,5 mm 300 bm +/-1 %

0,8 mm 150 bm +/-1 %

2 mm 100 bm +/-1 %

jiné nestandardní +/-1 %

Šířka
(tolerance)

Bez ohledu na velikost + 0,1/-0,1 mm

Skladování MAX. 2 roky

Hygienický 
certifikát

Hrany mají certifikát Státního hygienického ústavu ve Varšavě

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY DIAGNOSTIKA PROBLÉMU A NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Hranu lze snadno oddělit od desky. Ta-
vné lepidlo zůstává na nábytkové hraně.

Příliš nízká teplota desky a/nebo hrany
Příliš velký teplotní rozdíl mezi hranou, deskou nebo lepidlem. Příliš vysoká teplota 
desky. Příliš nízký tlak na lepicí válec.

Hranu lze snadno oddělit od desky.  
Tavné lepidlo zůstává na dřevotřískové 
desce.

Naneseno příliš málo lepidla
Příliš nízká teplota v místnosti
Příliš nízká teplota materiálu  hrany (skladované venku) Příliš nízká rychlost posuvu
Příliš nízká teplota tavného lepidla Zkontrolujte typ tavného lepidla.

Viditelné stopy frézování

Příliš vysoká rychlost posuvu
Příliš nízká rychlost nožů
Při konečné úpravě použijte frézování a leštění. Použijte konvenční frézování
Zvyšte počet nožů na frézce

Lámání se hrany Příliš nízká skladovací teplota

Deformace hrany
Příliš vysoká teplota lepení
Příliš vysoká teplota skladování hran

 Zbělení na zaobleních během zpraco-
vání

Příliš nízká rychlost frézování
Různé nastavení funkcí vyhlazování a/nebo leštění. Nepřesné nastavení cidliny.
Případnou ztrátu barvy způsobenou frézováním lze  vyrovnat použitím lešticích 
kotoučů.

K čištění hran PP nepoužívejte prostředky obsahující NITRO. 
Doporučené chemické prostředky:
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