
TECHNICKÝ LIST

Použití:
lepení hran
• polyesterových
• hran na bázi melaminové pryskyřice
• PVC, PP a ABS  s upravenou spodní stranou
• nezhutněných pryskyřicovo-papírových hran
• dýhovaných a z masivního dřeva

Výhody:
• univerzální použití
• dobré sekundární tavicí vlastnosti
• pro nanášení lepicí vrstvy na hrany na bázi 
melaminové pryskyřice

Vlastnosti lepidla:

Základ kopolymer EVA

Hustota: cca 1,48 g/cm3

Viskozita Brookfield HBTD  27/10 ot./min.:

při 200 13: 90.000 ± 20.000 Mpa s při 220

13: 50.000 ± 20.000 Mpa s

Koeficient tání podle DIN 53 735 (MF1150 / 2,16):

50 ± 15g/10minut

Bod měknutí (kroužek + koule) DIN 1995:

100±5°C

Teplota nanášení:

200-210°C

Nižší teploty vedou k vadným slepením, zatímco vyšší teploty - po 
delší dobu - mají na lepidlo škodlivý vliv a způsobují jeho rozklad, 
proto musí být termostat nastaven správně.

K dispozici jako: granulát

Barva: 10 White, 20 Natural

Označení: podle směrnic EU není povinné

Velikost balení: 
pytel 25 kg netto
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Tavná lepidla při předepsané aplikační teplotě rovněž uvolňují výpa-
ry. Výpary jsou často zapáchají. Výrazné překročení dopo¬ručených 
teplot po delší dobu vede k riziku vzniku škodlivin. Proto je nutné 
odvádět výpary, například prostřednictvím vzduchotechnických in-
stalací.

Zpracovací stroje:
• automatické stroje na lepení hran s válcovou aplikací
• automatické stroje na lepení hran s aplikací mečovými tryskami
• zařízení pro předběžné obložení hran

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

Kontrola teploty:
Je nutná systematická kontrola teploty - nepřímo na aplikačním sys-
tému - laboratorním teploměrem,¬ bimetalovým teploměrem nebo 
elektrickým kontaktním teploměrem. V případě potřeby upravte na-
stavení. Měření termostatu může být v průběhu času chybné.

Rychlost posuvu:
• 20-40 m/min, vyšší rychlost je možná po provedení¬ vlastní  
zkoušky.
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Další zpracování: 
Slepené díly lze po slepení dále zpracovávat (řezání, frézování, 
hoblování atd.).

Množství naneseného lepidla: 
Množství aplikovaného lepidla by mělo být upraveno tak, aby 
přebytek roztaveného lepidla byl lehce viditelný na okrajích lepení. 
Ke kontrole, zda se vytvořil uzavřený lepicí film, lze použít průhledné 
proužky z tvrdého PVC.

Skladování: 
Tavné lepidlo 7748 lze skladovat cca. 2 roky na suchém a chlad-
ném místě.

Likvidace odpadu lepidla a balení: 
* shodné s kódem 080410
Naše obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.  Důklad-
ně vyprázdněné a vyčištěné obaly lze znovu použít.

Spotřeba (předběžní obložení hran): 
80-100 g/m2

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