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TECHNICKÝ LIST
TAVNÉ LEPIDLO
pro ruční olepovačky hran, pro olepovačky hran s pomalým posuvem

Další zpracování: 
Slepené díly lze po slepení dále zpracovávat (řezání, frézování, 
hoblování atd.).

Výhody: 
• velmi dobré  tavné vlastnosti
• dlouhý otevřený čas, vyšší viskozita

Vlastnosti lepeného spoje: 
• odolnost proti vysokým teplotám v závislosti na typu hrany cca 
100°C
• velmi dobrá odolnost proti nízké teplotě cca -30°C (v závislosti 
na typu hrany)

Základ: kopolymer EVA

Hustota: cca 1,2 g/cm3

Viskozita
Brookfield HBTD:

160°C = 120.000 ± 20.000 mPa
180 ° C = 60.000 ± 15.000 mPa
200°C = 40.000 ± 10.000 mPa

Index průtoku podle DIN EN ISO 1133 (MF1150/1.2):

40 ± 15g/10minut

Teplota měknutí
(kruh + koule): cca 90 °C Teplota aplikace:

• 160-200°C - 7887/10, 7887/20, 
7888/20
• 150-190oC - 7888/10

K dispozici jako: granulát

Barva: 10 White, 20 Natural

Označení: podle směrnic EU není
povinné

DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR:
SCHILSNER Industry Group Sp. z o. o.
ul. Bierutowska 77,51-317 Wrocław 
Polsko

Tel / Phone No.: +48 71 35 00 601 
fax:+48 71 32 52 671
e-mail: recepcja@schilsner.pl 
www.schilsner.pl

TECHNICKÉ  
PORADENSTVÍ/TECHNICAL SERVICE:
Tel./Phone No.: + 48 667 733 533
e-mail:serwis@schilsner.pl 

VÝROBCE/PRODUCER:

Vlastnosti lepidla:

Velikost balení: 
• pytel 25,0 kg netto
• vědro 10 kg netto 
Tavná lepidla při předepsané aplikační teplotě rovněž uvolňují 
výpary. Výpary často zapáchají. Výrazné překročení dopo¬ručených 
teplot po delší dobu vede k riziku vzniku  škodlivin. Proto je nutné 
odvádět výpary, například prostřednictvím  vhodných vzduchotech-
nických instalací.

Použití: 
Podkladový materiál pro olepování hran musí být přesně opraco-
vaný s pravými úhly a zbavený prachu. Desky a  hrany by měly být  
temperovány na pokojovou teplotu. Nejvhodnější ¬vlhkost dřeva 
by měla být 8-10%. Teplota v místnosti by měla být nejméně 18°C. 
Vyhněte se průvanu.

Použití: 
Podkladový materiál pro olepování hran musí být přesně opraco-
vaný s pravými úhly a zbavený prachu. Desky a  hrany by měly být  
temperovány na pokojovou teplotu. Nejvhodnější ¬vlhkost dřeva 
by měla být 8-10%. Teplota v místnosti by měla být nejméně 18°C. 
Vyhněte se průvanu.

Čištění: 
Nejlepší je použít Absorfen Strong k odstranění nečistot vznikajících 
při olepování.

Skladování:
Tavná lepidla mohou být  skladována cca. 2 roky na suchém a chlad-
ném místě.

Rychlost posuvu:
• od 5 m/min.

Likvidace odpadu lepidla a balení:
• shodné s kódem 080410
Naše obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. Důkladně 
vyprázdněné a vyčištěné obaly lze znovu použít.
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