VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ
Květnového vítězství 85/2, Praha - Háje
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Technický list

DIVALEP PAPÍR BLOK
Disperzní lepidlo
Popis výrobku
Disperzní lepidlo je určeno pro lepení hran bloků, lze použít též k lepení papíru, papírových výrobků, papírových a textilních tapet, etiket na
papírové krabice. Lepidlo DIVALEP PAPÍR BLOK je hmota medovité konzistence bílé barvy, lze ji ředit vodou. Odpařením vody z tenké vrstvy lepidla
vznikne souvislý, hladký měkký, pružný průsvitný film.
Typ pojiva: homopolymerní polyvinylacetátová disperze a pojiva.
Technická data
Vzhled - homogenní kapalina
Barva - bílá
Sušina - 50 + 3% hmot.
Zpracování
Před použitím řádně promíchat!
K lepení papíru, kartonů a tkanin na papír zpravidla stačí nanést lepidlo na jednu lepenou plochu, potom přiložit druhou část a stisknout, zaválcovat
nebo zalisovat. K lepení papírových tapet, tapet z PVC s papírovou podložkou na rovné a suché podklady, zbavené prachu a malby, např. omítka,
dřevo, umakart apod. Savé podklady je nutno napustit zředěným lepidlem DIVALEP PAPÍR BLOK (1 díl lepidla 3 díly vody). Následně se podle typu
tapet lepidlo ředí – papírové tapety 2 : 1 s vodou (1 kg lepidla zřeďte 0,5 litrem vody), PVC tapety 3 : 1 (1kg zřeďte 0,3 vody), při lepení reflexních
tapet se lepidlo neředí. Po důkladném promíchání se lepidlo nanese štětkou nebo válečkem do středu pásu připravené tapety a rozetře do stran.
Nakonec se nanese i na okraje tapety. Pásy se lepí shora dolu. Tapetu je třeba k podkladu přitlačit kartáčkem, houbou nebo válečkem směrem dolů
a do stran. Všechny pomůcky a znečištěná místa umýt vodou.
Životnost a skladovací podmínky
Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě 5-30 °C v původním uzavřeném obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením; chraňte před
mrazem. Za těchto podmínek je životnost výrobku 12 měsíců.
Balení: 10 kg
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
U zvláště citlivých osob může přímý kontakt s lepidlem způsobit lehké podráždění pokožky. Používejte ochranné pracovní prostředky a
dodržujte základní hygienická pravidla. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před jídlem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem a
ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení oka důkladně vypláchněte proudem vody 10 -15 minut a vyhledejte lékaře. Zbytky nezaschlého
lepidla nepatří do půdy a vodních toků.
Likvidace zbytku výrobku: nepoužitelný zbytek výrobku lze po vyschnutí vody uložit na skládce pod katalogovým č. odpadu: 08 04 10 -Jiná odpadní
lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 080409, kategorie odpadu: ostatní.
Likvidace obalu: obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu pod katalogovým číslem odpadu 15 01 02 Plastové obaly, kategorie odpadu:
ostatní.
Lepidlo je nehořlavé a výpary jsou zdravotně nezávadné.
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
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