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                 TECHNICKÝ LIST 

                                    GOLDPREN 50 BT
Chloroprenové kontaktní lepidlo pro profesionální použití. 

Bez obsahu toluenu a cyklohexanu.

Kontaktní  lepidlo  na  bázi  roztoku chloroprenového kaučuku,  pryskyřic  a  aditiv  v organických  rozpouštědlech. 
Lepidlo  je mléčné až nažloutlé. 

Typické vlastnosti:
- Prodloužená otevřená doba
- Bez toluenu, cyklohexanu
- Snadná roztíratelnost
- Vysoká pevnost a teplotní odolnost až 100°C (krátkodobě 120°C)

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Viskozita Brookfield vř. 5/30 ot. (ISO R2555)               1.400 – 2.200 mPas
Sušina (ISO 1625) 27-34%
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení cca 5-20 min
Otevřená doba při 20°C a 65-75% RVZ               cca 50 minut
Množství nanášeného lepidla 200 – 400 ml/m2

OBLAST POUŽITÍ:
Kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy).  Je  
vhodné pro lepení podlahových lišt a hran schodů a pro plošné lepení pryže a měkčeného PVC. Snížený obsah  
těkavých složek zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin oproti tradičním kontaktním lepidlům. Lepený  
spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy naneseme pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla.  
Při lepení na podlahoviny musí podklad odpovídat požadavkům normy ČSN 74 4505. Lepidlo necháme asi 5-20  
minut zavadnout a poté lepené plochy spojíme a zatížíme. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná  
vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech. Na případné ředění nebo očištění pracovních pomůcek doporučujeme  
použít Ředidlo BT či acetonové ředidlo. 

UPOZORNĚNÍ:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Bližší informace o bezpečném nakládání s výrobkem obsahuje bezpečnostní list.
Před použitím se seznamte s obsahem bezpečnostního listu výrobku!

PRVNÍ POMOC:
- při  vniknutí do oka vypláchnout proudem čisté vody,
- při náhodném požití vypít asi 0,5l studené vody, nevyvolávat zvracení a přivolat lékařskou pomoc,
- při zasažení pokožky odstranit znečištění oděv, pokožku umýt vlažnou vodou a mýdlem, suchou pak ošetřit reparačním  

krémem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Lepidlo dodáváme v kovových nádobách po  0,25, 0,5; 1,0;  5,0; 10,0; 15,0, 25,0, 200,0L
Použité obaly lze recyklovat jako kov (železo Fe). Nevyschlé lepidlo je nebezpečný odpad a musí být likvidováno odbornou  
firmou. Uskladněno musí být v originálním balení při teplotách od +5°C do +28°C.  LEPIDLO NESMÍ ZMRZNOUT!
Správně uskladněné lepidlo má 12 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím promíchat nebo protřepat!

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv  
na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.
Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost LEAR, a.s., je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001

Tradice výroby lepidel od roku 1938.        
LEAR – umění spojovat

Výrobce:  LEAR a s. Pod sídlištěm 3, 63600 Brno, tel.: 548 216 591, 734 312 688, fax 548 535 726, E-mail: info@lear.cz
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