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Kontaktní jednosložkové rozpoušt dlové lepidlo používané p i nát rech b houn  pneumatik,
protektorování, opravách pryžových dopravních pás  a výrob  celopryžové obuvi. Typický
gumárenský cement, u kterého se kone né pevnosti spoje dosáhne vulkanizací.

Složení
Roztok p írodního kau uku v organických rozpoušt dlech s obsahem p ísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny 8,0 - 12,0 %
Výtoková doba Ford Ø 4 mm min. 30 s
Pevnost spoje * - kone ná (po 24 hod.) min. 2,0 N/mm
Barva tmav  šedá až erná
*Pevnost v odlupování

Návod na použití
Gumárenský cement KL 210/01 se nanáší ru  houbou nebo št tcem a po obeschnutí nánosu
(zpravidla po 1-20 min.) se dílce p iloží k sob  a spoje se vále kem zalisují. Následn  se provádí
vulkanizace p i zvýšené teplot  a tlaku.

edidla
Pro ed ní lepidla a umývání pracovních nástroj  je možno použít technický benzin 90/150 nebo
80/110.

Balení
Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 150 kg a v plechovkách o obsahu 5, 12 a 32 kg.

Skladování
Uchovávejte obal t sn  uzav ený a suchý na dob e v traném míst , chrán ném p ed mrazem p i
teplot  +15 až +30oC.  Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 3 m síce od data výroby.

Bezpe nost
Ho lavina I. t ídy. P i skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení SN 650201.
Podrobn jší bezpe nostní údaje jsou uvedeny v bezpe nostním listu.

Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ  výše uvedených údaj . Záruku

ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .
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