DUVILAX® L-58
Vlastnosti

Parametre

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo

vzhľad

viskózna kvapalina šedožltej až
svetlohnedej farby

obsah sušiny

min. 58,0 %

viskozita

3 000 – 6 000 mPa.s (Rheotest)
13 000 –25 000 mPa.s
(Brookfield RVT, ISO 2555)

pH

4–6

vodnom prostredí Je modifikovaná plnidlom, biocídom a ďalšími
prísadami. Je biologicky odbúrateľná. Nevykazuje žiadne riziká z
hľadiska zdravia a používania.

Použitie
Duvilax L-58 je univerzálne stavebné lepidlo. Používa sa na
lepenie textilných a PVC-podlahovín, linolea, marmolea, mramorovej dlažby, keramických a polystyrénových obkladov a podhľa-

minimálna teplota tvorenia filmu 8 °C
vlastnosti filmu

tvrdý, pružný a nelepivý

dov a podobne. Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z
cementového poteru, na omietkoviny, drevovláknité a drevotrieskové dosky, na anhydridové a sadrové vyrovnávacie vrstvy a
podobne. Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady
neprijímajúce vlhkosť z lepidla. Používa sa neriedený. Za účelom
zníženia tekutosti, resp. zvýšenie hrúbky lepidla, sa môže
bezprostredne pred lepením primiešať cement a/alebo jemný
piesok. Na nanášanie sa používa zubová stierka.

Skladovanie

Podmienky lepenia
pracovná teplota

min. 15 °C

relatívna vlhkosť prostredia

40-75%

spotreba

350 -500 g/m2

rovinnosť podkladu

± 1 mm/2 m

vlhkosť podkladu

max. 4%

čas schnutia pri 20 °C

min. 1 hodina

otvorená doba

2 – 6 minút (v závislosti od
savosti podkladu)

Duvilax L-58 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: 1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg súdok,

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12

125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový kontajner
1000 kg.

Dátum aktualizácie:

mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov.
Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.
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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:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

TEL.

+421 31 775 2266
+421 31 775 3064
+421 31 775 4391
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