
Čas nastavení: 10 vteřin
Doba zrání: 1 až 2 dny v závislosti na vlhkosti, teplotě a teploty substrátu

Výrobek má široké spektrum využití v průmyslové výrobě. Lepidlo je vhodné
na oplášťování profilů na rychlých strojích. Může se aktivovat zahříváním při
teplotě 60°C - 100°C do 4 hodin. Po dostatečném nahřátí má výbornou
přilnavost a proniká hluboko do vláken materiálu. Po vytvrzení výrobek
vykazuje vynikající pevnost vazby také velmi vysokou odolnost proti teplu
a chladu, disponuje vynikající flexibilitou a dobrou chemickou odolností.
Při manipulaci mohou vzniknout emise izokyanátových výparů, proto se
doporučuje používání při dostatečně odvětrávaném systému.

NEXO PUR 3017 je reaktivní tavné lepidlo na bázi polyuretanových
prepolymerů.

Otevřená doba 1 minuta
Pracovní teplota: 120°C-150°C

Viskozita: 35000 +/- 10000 mPas pri 130°C
Barva: bílá-čirá

LEPIDLO NEXO PUR D4 - 15

Otevřený čas: 15 minut, +/- 3 minuty

Přípravek vyhovuje požadavkům , splňuje normu
PN-EN 204. NEXO PUR D4 15 je polyuretanové lepidlo, vytvrzuje reakcí na
vlhkost obsaženou ve dřevě a ve vzduchu. Rovněž reaguje na některé přírodní
látky, které se nacházejí ve dřevě. Lepidlo mírně zvětšuje objem v průběhu
lepení. Čas lepení se zkracuje s nárůstem teploty a zvýšením vlhkosti
vzduchu a lepených materiálů.

třídy nepropustnosti D4

Lepidlo NEXO PUR D4 - 15 je určeno pro lepení suchého a mokrého dřeva,
dřevěných prvků ve stavebnictví, okenních rámů, schodišť, pro spojování
dřeva s polystyrénem, minerální a skleněnou vlnou, PUR pěnou, kartonem,
kovovými povrchy, stavebními papíry, pro spojování betonových desek
a jiných materiálů.

Lepidlo vytváří pružný spoj, po vytvrzení je odolné teplotám od -40 do +80°C.

LEPIDLO NEXO PUR D4 - 30

LEPIDLO NEXO PUR 3017

Lepidlo NEXO PUR D4 - 30 je určeno pro lepení suchého a mokrého dřeva,
dřevěných prvků ve stavebnictví, okenních rámů, schodišť, pro spojování
dřeva s polystyrénem, minerální a skleněnou vlnou, PUR pěnou, kartonem,
kovovými povrchy, stavebními papíry, pro spojování betonových desek
a jiných materiálů.
Přípravek vyhovuje požadavkům , splňuje normu
PN-EN 204. NEXO PUR D4 - 30 je polyuretanové lepidlo, vytvrzuje reakcí na
vlhkost obsaženou ve dřevě a ve vzduchu.

třídy nepropustnosti D4

Rovněž reaguje na některé přírodní látky, které se nacházejí ve dřevě.
Lepidlo mírně zvětšuje objem v průběhu lepení. Čas lepení se zkracuje
s nárůstem teploty a zvýšením vlhkosti vzduchu a lepených materiálů.
Lepidlo vytváří pružný spoj, po vytvrzení je odolné teplotám od -40 do +80°C.
Otevřený čas: 30 minut, +/- 5 minut

obsah bal ks skl. měs
značení
nebezp.

Mj Cena Kč pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

0,8 kg 12 12 � ks 170,00 6,600 C

5 kg 1 12 � ks 997,00 38,600 C

220 kg 12 � ks Ccena na vyžádání

obsah bal ks skl. měs
značení
nebezp.

Mj Cena Kč pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

0,8 kg 12 12 � ks 170,00 6,600 C

5 kg 1 12 � ks 997,00 38,600 C

220 kg 12 � ks Ccena na vyžádání

obsah bal ks skl. měs
značení
nebezp.

MJ Cena Kč pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

2 kg 6 12 � ks 706,00 27,400 C

19 kg 1 12 � ks 6 295,00 244,000 C

17Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

ZAVÁDÍME NOVOU ZNAÈKU LEPIDEL


