
 

S 1410 Konstrukční polyuretanové lepidlo 
 Obecný popis:

 S1410 je dvousložkové konstrukční polyuretanové lepidlo s vysokou teplotní odolností a pevností.

 Použití:

 Určené k lepení měkčených (plastických) vinylových produktů a polyeterových (polyesterových) 
pěnových plastů, plachtovin, dopravníkových pasů, sendvičových desek, protiradonových fólií, 
kovů, nerez oceli atd. Ideální pro konstrukční lepení plošných spojů kovových materiálů ve velkých 
plochách.

 Spotřeba:   1 litr na 3(velmi savé)- 5 -10 m2, záleží na substrátu, který se bude lepit.

 Příprava substrátu:

 Všechny povrchy by měly být zbaveny nečistot (Superčistič S1950 na kovy), prachu a mastnoty. 
Přilnavost na PVC bude lepší, když se povrch  potře speciálním odmašťovačem S1960 nebo S1970.
S 1950 používáme i k čištění použitých nářadí, štětců a pod.

 Aplikace:

 Obě dvě složky by měly být pečlivě promíchány před aplikací. Aplikujte  lepidlo na oba povrchy 
rovnoměrně kartáčkem, vytlačovacím strojem nebo  válečkovým natíracím (nanášecím) strojem. 
Lepte pouze tehdy, když se  oba povrchy začnou stávat lepkavými (začnou přichytávat). Jestliže 
jsou oba povrchy propustné (pěnové nebo látkové), je možné nanést vrstvu na 1 substrát a ihned 
slepit. Lepené díly stlačit a zajistit proti  pohybu.

 Lepené části by měly schnout nejméně 1 hodinu. Když používáte oboustranně lepidlo, je možné 
nechat lepidlo úplně uschnout a znovu ho zaktivovat později setřením rozpouštědlem nebo 
zahřátím. Tato technika  zajišťuje okamžité slepení.

 TECHNICKÉ ÚDAJE
 Základ  - Polyuretan 
Viskozita  -2 000 cps @ 20°C
 Netěkavé látky  -21 - 22% 
 Specifická váha  -0.85 @ 20°C 
 Hořlavost  -Bod vzplanutí pod 21°C
 Chemická odolnost  - Odolný vodě, zředěným kyselinám, alkalidům a alifatickým olejům
 Provozní teplota – Od -30° do 70°C dle lepeného materiálu a bez aktivátoru.
                                 Od -30° do 130°C s aktivátorem.

 APLIKAČNÍ ÚDAJE
 Skladovatelnost  - 6 měsíců v uzavřených nádobách
Aplikační teplota   - Nad 10°C 

 Teplota skladovatelnosti  +15 až 25°C

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Před použitím čtěte bezpečnostní listy !
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