SPECIFIKACE VÝROBKU

ROXOLID WOOD-X

D3 lepidlo na dřevo s rychlou lepicí silou
Popis
ROXOLID WOOD-X je viskózní homopolymer z polyvinylacetátu. ROXOLID WOOD-X je připraven k použití, odolává
vodě a odpovídá požadavkům podle BS EV 204 D3. Lepidlo má dobrou přídržnost ve vlhkém stavu, krátkou dobu
čekání po nanesení a vytvrzuje se odpařováním vody. ROXOLID WOOD-X je jednosložkové lepidlo, u něhož nejsou
potřeba ani katalyzátory ani teplo. Když se mezi dvě dřevěné plochy nanese tenká vrstva ROXOLID WOOD-X,
výrobek se vytvrzuje odpařováním vody.

Fyzikální vlastnosti
Tekutý stav

Vytvrzený stav

Druh pojiva

PVA

Barevný odstín

Čirý

Barevný odstín

Bílý

Teplota použití (°C)

> 5 °C

Hustota (20 °C)

1,03 - 1,05

Odolné vodě

Bod vzplanutí (°C)

> 80 °C

Pevné látky

50%

Viskozita (cP)

10000 - 14000

Zpracování
1.
2.

3.
4.
5.

Lepené povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot.
Na oba povrchy naneste jen tolik lepidla, aby po přitisknutí k sobě vznikla tenká vrstva. Přitiskněte díly k sobě a
svěrkami nebo závažími je na cca 30 minut pevně přitlačte k sobě. Důležitý je dobrý kontakt ploch. (Maximální
pevnosti se dosáhne po 24 až 48 hodinách).
Když je ROXOLID WOOD-X použit ve spojení s čepy nebo hmoždinkami, musí se lepidlo dostat do drážky nebo
otvoru, aby se zaručilo, že při spojení bude vmáčknuto do spoje.
Spoje pomocí ROXOLID WOOD-X mohou být zatěžovány po 20 minutách.
Po použití otřete přebytečné lepidlo nahoře na nádobě a nádobu opět uzavřete. Pokud obal ROXOLID WOODX nebude opět uzavřen, bude negativně ovlivněna životnost výrobku.

Preventivní opatření
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zajistěte dostatečné větrání. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.
Při kontaktu s pokožkou omyjte teplou mýdlovou vodou.
Pokud se lepidlo dostane do oka, držte oko otevřené a důkladně jej vyplachujte vodou. Při trvalém
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Uchovávat na místě nepřístupném dětem.
Uchovávejte lepidlo na chladném, suchém místě při teplotách vyšších než 5 °C.
Zabraňte kontaktu s kovy a chraňte před mrazem.

Vyloučení odpovědnosti: Zde obsažené údaje jsou zveřejněny pouze pro informaci a vychází se z toho, že jsou
správné. Meffert AG však nepřebírá žádné ručení za výsledky, které byly dosaženy osobami, nad jejichž metodami
nemá Meffert AG kontrolu. Uživatel je odpovědný za to, aby zkontroloval vhodnost výrobků Meffert AG nebo zde
uvedených výrobních postupů pro určitý účel a provedl potřebná opatření, která lze doporučit pro ochranu osob a věcí
proti případným nebezpečím v souvislosti s manipulací a používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG zvláště vylučuje
všechny výslovné nebo implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel v souvislosti
s prodejem nebo používáním výrobků Meffert AG. Meffert AG nadto vylučuje jakékoli ručení za nepřímé nebo
následné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.
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Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, D-55543 Bad Kreuznach.
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