Technický list

Dorus DD 066
Červen 2011
POPIS VÝROBKU
Dorus DD 066 vykazuje následující vlastnosti:
PVA disperze
Technologie
Lepidlo na kolíky a čepy
Typ produktu
Montážní lepidlo
Aplikace
Bílé, Po zaschnutí transparentní
Vzhled
Oblasti použití
• pro strojní opravy suků a kolíkovací automaty
• vhodné pro čerpadla s převodem 34:1
Vlastnosti
• vysoká viskozita
• dobré vlastnosti při nanášení postřikem
• dlouhá otevřená doba
• rychlé ztuhnutí
• velmi krátká doba sesazení
• nízké rychlosti
• snadné čištění
• dává transparentní houževnatě elastický spoj
• nejvyšší pevnost slepení dřevěných dílů a
nábytku
TECHNICKÉ ÚDAJE
Minimální filmotvorná teplota:
(MFFT, DIN 53787)
Viskozita:
(Brookfield RVT, 6/20/20, ISO 2555)
pH
(20°C, ISO 976)

cca +0°C
7500 až 10000
mPa.s
6,5 až 7,5

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Před použitím je nezbytné přečíst bezpečnostní list
výrobku
k získání
informací
o
preventivních
opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u
chemických
výrobků,
vyjmutých
z povinného
označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená
bezpečnostní opatření.
Návod na použití:
Zpracovatelská teplota materiálu a lepidla má být
minimálně + 10°C.
Povrchy určené k lepení musí být čisté a těsně
přiléhající.
V případě potřeby může být zředěno vodou do 3 %.
Čištění
Nanášecí zařízení po použití můžete vyčistit studenou
nebo teplou vodou dříve než lepidlo zaschne. Zaschlé
lepidlo odstraníte jen mechanicky.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte v původním těsně uzavřeném
v chladu a suchu.
Před použitím důkladně promíchejte.
Po použití obal opět těsně uzavřete.
Životnost
(v neotevřeném původním obalu)
Klasifikace:
Upozornění na rizika/
Bezpečnostní pokyny/
Přepravní předpisy

obalu

12 měsíců

viz bezpečnostní listy

Poznámka
Tato informace poskytnuta zde, zvláště doporučení
pro používání a aplikace našich produktů se zakládá
na současném stupni našich znalostí a zkušeností.
Vzhledem k různorodosti používaných materiálů a
různorodosti pracovních podmínek nad kterými
nemáme kontrolu, striktně doporučujeme provádět
vlastní zkoušky našich produktů s ohledem na
požadované výrobní procesy a aplikace. Nepřijímáme
žádné závazky vzhledem k výše uvedeným
informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu
doporučení s výjimkou, že tato doporučení byla
učiněna v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká
přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,
vznikající z prodeje nebo používání jejich
produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá
jakoukoli zodpovědnost za následné nebo
náhodné škody jakéhokoli druhu včetně náhrady
škod.
Tato diskuse o různých postupech a složeních
neznamená, že tyto nejsou patentovány společností
Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím
otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná.
Tento produkt může být zahrnut v patentech USA
nebo jiných zemí.
Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak všechny ochranné známky
v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti
Henkel Spojené státy a kdekoli jinde. ® značí
ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě
obchodního vlastnictví USA (U.S.Patent and
Trademark Office).
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