DUVILAX® KA-22 N
Vlastnosti

Parametre

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom

vzhľad

viskózna pasta bielej farby

obsah sušiny

min. 50,0 %

viskozita

30 000 – 60 000 mPa.s
(Rheotest)
50 000 –150 000 mPa.s
(Brookfield RVT, ISO 2555)

pH

4–6

prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky
odbúrateľná.

Použitie
Duvilax KA-22 N je špeciálne lepidlo určené na lepenie kartónových krabíc, s obmedzenou savosťou jedného z lepených
povrchov. Je vhodné na nalepovanie papierových etikiet na
nevratné fľaše z PET alebo skla. Používa sa na lepenie textilu
alebo koženky pri čalúnení v nábytkárstve. Môže sa použiť všade

minimálna teplota tvorenia filmu 5 °C
vlastnosti filmu

transparentný, ohybný a lepivý

pracovná teplota

min. 15 °C

tam, kde je problém s prijímaním vody z lepidla na jednom z
lepených povrchov a zároveň sa vyžaduje transparentný spoj.
Duvilax KA–22N sa používa v prípadoch, kde technológia lepenia
vyžaduje pastovitú konzistenciu lepidla, vysoký lepiaci účinok a
dlhodobú trvanlivosť spoja. Lepidlo sa používa v pôvodnom stave
a neodporúča sa jeho riedenie ani iná úprava.

Skladovanie
Duvilax KA-22 N sa skladuje v pôvodných neporušených,
uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie
sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Balenie

Záruka

plastové obaly: 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu

sud; plastový kontajner 1000 kg.

Dátum aktualizácie:

dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných
skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť
Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný
podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie
informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk . Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.

Uvedené údaje majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Bližšie informácie poskytne:
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