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TECHNOBOND 1KD4 

 

Popis produktu: Jednosložkové disperzní lepidlo určené pro lepení dřeva s 
výbornou odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN 
- EN 204 pro lepidla kategorie D4. 

  
Báze: PVAc 
  
Technické údaje: Viskozita [mPas]:    6000 ± 2000 

Obsah sušiny [%]:    ca. 50 ± 2 
Hustota [g/cm3]:    1,08 
pH:      ca. 3.4 ±0,4 
MTF [°C]:     ca. 8 
Otevřený čas [min]:    8  
Barva:      bíla, mléčná 

  
Doporučený 
způsob 
zpracování: 

Lepidlo je vhodné pro lepení kde je požadována zvýšená odolnost 
vůči vodě: 
- Vnitřní lepené spoje (trvalé spoje v prostředí s velkou vlhkostí 
např. nábytek v koupelně) 
- Na lepené části, které jsou vystaveny vlivům počasí, samozřejmě 
s adekvátní povrchovou ochranou, úpravou. 
- Pro lepení tvrdého a měkkého dřeva - cinkovaný, spárovka, na 
lepení dýhy, HPL / CPL. 
Lepidlo se nanáší pomocí štětce, válečku, válcové nanášečky. Aby 
se dosáhlo pevné lepení, je třeba lepené materiály důkladně 
vyčistit. Teplo aktivuje vytvrzování a zkracuje otevřený čas. 
Teplota materiálu, prostředí a lepidla nesmí klesnout pod 5 ° C. 
Lepidlo je třeba před použitím důkladně promíchat! 
Pro všechny materiály, které docházejí ke kontaktu s lepidlem 
doporučujeme, aby byly vyrobeny z nerezové oceli nebo 
indiferentní plastů (např. teflon, PP nebo polyamid). Vyvarujte se 
kontaktu lepidla s barevnými kovy (např. zinek, mosaz, cín, měď, 
hliník aj.). 
Nános lepidla [g/m2] pro povrch. lep.: 80 - 150 
    montáž. lep.:  100 – 180 
Vlhkost dřeva [%] interiér:   6 – 12 
         Exterér:   11 – 15  
Lisovací tlak [N/mm2]:   0,1 až 1 
Relativní vlhkost prostředí:   60 až 70% 
 
Minimální lisovací čas a teplotu je třeba stanovit na základě 
konkrétní technologie. Doporučujeme následující hodnoty 
Materiál  20 °C  50 °C  70 °C 
Tvrdé dřevo  17 min  9 min  6 min 
Měkké dřevo  15 min  7 min  5 min 
Laminované hárky 40 min  7 min  4 min 
Lepené materiály dosáhnou konečnou pevnost po 24 hodinách 
schnutí a konečnou odolnost D4 po 7 dnech schnutí 

  
Balení: 1100 IBC kg kontajner, 1,3,5,10, 30 kg kbelík 
  
 Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených 
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Skladování: obalech v suchém a chladném prostředí (5 - 20 ° C) je při IBC 
kontejnerech 12 měsíců a při balení 30kg 6 měsíců od 
vyskladnění. Teplota skladování by neměla překročit 25 ° C během 
skladování. Držte dál od zdrojů tepla 

  
  
  
 


