Technický list

LIGNOFIX D3
Disperzné lepidlo na vodovzdorné montážne a
plošné lepenie dreva
Disperzné lepidlo na vodovzdorné montážne a plošné lepenie dreva , odolnosť voči vode
kategória D3 - podľa normy STN EN 204 .
Oblasť použitia : Lepidlo je určené na lepenie dreva , drevotriesky , MDF . Na výrobu stolárskych
výrobkov ,kuchýň , záhradného nábytku a v modelárstve . Je vhodné pre profesionálne i hobby
využitie. Zlepený spoj odoláva dlhodobému pôsobeniu zvýšenej vlhkosti aj krátkodobému pôsobeniu
tečúcej vody, je tvrdý a transparentný .
Podklad : Musí byť čistý , suchý , pevný , bez voľných častíc prachu , mastnoty a oleja.
Návod na použitie ( lepenie dreva) : Lepidlo nanesieme na jednu alebo obe zlepované plochy
v celkovom množstvo 120 - 200 g / m2 tak , aby lepidlo nevytekalo z lepenej škáry , a behom 5 minút
obe zlepované časti k sebe pritlačíme .Pre vyššiu odolnosť spoja držíme obe časti stlačené miernym
tlakom vo svorkách najmenej 20 minút ( mäkké drevo) a až 2 hodiny ( tvrdé drevo ) . Úplné vytvrdnutie
nastáva po 24 hodinách . Aplikácia sa vykonáva pri teplote vyššej ako 15 ° C . Platí ako pre lepené
materiály , tak lepidlo aj okolité prostredie .
Údržba : Všetky pracovné pomôcky okamžite po skončení práce umyť vodou , lepidlo nenechávajte
na náradí zaschnúť .
Spôsob nanášania : Štetcom alebo valčekom .
Bezpečnosť práce : Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky . Pri práci nejesť ,
nepiť ,nefajčiť . Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným
krémom .Uchovávajte mimo dosahu detí .
Prvá pomoc: Pri nadýchaní dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaistiť kľud, teplo. Ak
pretrvávajú dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť alebo iné celkové príznaky, vyhľadať lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky zotrieť dokonale
suchou handričkou alebo papierovým obrúskom a potom umyť vlažnou vodou a mydlom, pokožku
dobre opláchnuť. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.
Pri zasiahnutí očí, odstrániť z očí kontaktné šošovky, ak sú nasadené, okamžite vyplachovať prúdom
vody min. 15 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky.
Vyhľadať lekárske ošetrenie.
Pri požití vypláchnuť ústa pitnou vodou. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaistiť, aby
nedošlo k zaduseniu zvratkami. Vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu popr. obal výrobku.
Skladovanie: V pôvodných dokonale uzavretých obaloch na suchom a dobre vetranom mieste.
Skladovať v teplotnom rozmedzí +5 až +30 ° C. Chrániť pred mrazom.
Odstraňovanie: Prázdne obaly a obaly s vyschnutým výrobkom je možné uložiť spolu s obyčajným
odpadom, obaly s nevyschnutým produktom odovzdajte ako nebezpečný odpad špecializovanej firme.
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
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