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Príklady použitia:

08/04 Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov.
Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie.
Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné k uvedenému dátumu.
Prosíme, oboznámte sa s informáciami uvedenými na opačnej strane prospektu.
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Tavné lepidlo vhodné na lepenie aj na prednanesenie dyhových, melamínových, PVC- a ABS- hrán.
Pre rovné aj softformingové hrany. Špeciálne pre olepovanie na CNC - zariadeniach, tiež pre
hranovacie zariadenia s pomalou rýchlosťou posuvu.

Technické
údaje:

Aplikačná teplota [°C]: 180 - 200
Hustota [g/cm ]: ca. 1,03
Vzhľad: koncové číslo 0 žltý transparentný

koncové číslo 1 biely
Oblasť mäknutia podľa Koflera [°C]: ca. 90
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Poznámka:

Skladovanie:

Balenie:

Zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Jowat 401.10.®

Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom
bezpečnostnom liste.

Čistenie:

Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch v suchom a chladnom
prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

Granulát. Podľa požiadavky.

Vlastnosti /
Doporučený
spôsob
spracovania:

Elastické, dobrá adhézia, nízka tavná viskozita a dobrá farebná a oxidačná stálosť v roztavenom stave.
Pri dobrej schopnosti lepiť za tepla, dobrej tepelnej odolnosti a dlhej lepivosti za tepla dosahuje široké
možnosti použitia. Pre nanášanie valcom. Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní na zariadeniach
s exaktným nánosom, bez tvorby vlákien. Bez znečisťovania povrchových plôch. Štruktúra
hranovaného materiálu a aplikačné podmienky ovplyvňujú lepenie, z toho dôvodu doporučujeme
uskutočniť vlastné skúšky.



Informácia pre užívateľov

Lepenie je jednou z najracionálnejších techník spájania materiálov a neustále sa rozširuje do

nových oblastí použitia. Zároveň narastá počet lepených materiálov a stále sa vyvíjajú nové

metódy a zariadenia na spracovanie lepidiel.

Na tomto poli pôsobenia tiež intenzívne pracuje aj výskumno-vývojové oddelenie firmy

Jowat. Jeho vysoko kvalifikovaná skupina chemikov a inžinierov pracuje intenzívne na tom,

aby sme Vám ako zákazníkom optimálne poradili a aby ste získali najvhodnejšie lepidlo pre

Vašu potrebu.

Naše doporučenia sa opierajú o výsledky skúšok v našich laboratóriách a tiež o praktické

skúsenosti našich zákazníkov. Nie je však možné zohľadniť všetky technické podmienky

každého špecifického použitia. Preto je potrebné, aby si každý zákazník sám preveril

vhodnosť použitia nami vyrobeného lepidla pre daný účel. To platí pri prvom použití a

zavedení do výroby, ako aj v priebehu zmeny technológie výroby.

Novým zákazníkom doporučujeme overiť nami predstavené lepidlo v konkrétnych

výrobných podmienkach. Takto pripravené lepené spoje je nutné preveriť podľa praktických

kritérií a výsledky zhodnotiť. Tieto skúšky sú nevyhnutne potrebné.

Všetkých zákazníkov, ktorí uskutočňujú zmeny vo svojich technologických procesoch

prosíme, aby nám to oznámili. To sa vzťahuje aj na zmeny a nastavenie nových parametrov

používaných strojno-technologických zariadení, alebo pri zmene lepených materiálov. Len

potom budú pracovníci firmy Jowat schopní poskytnúť Vám najnovšie informácie

zodpovedajúce aktuálnemu stavu vedeckého poznania.


