
LEPIDLO PRO LEPENÍ DŘEVĚNÝCH A LAMINÁTOVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH.

POPIS Disperzní  lepidlo - polyvinil  acetát  rozpustný ve vodě. Vlastností  lepidla DK-10 je rychlé dosažení 
pevnosti  spoje.  Po zaschnutí  vykazuje  vysokou  koherenci  a  dobrou  pružnost.  Je 
velice odolné proti vodě a vlhkosti. Třída D3.

POUŽITÍ                             Speciální lepidlo pro lepení spojů dřevěných nebo laminátových plovoucích podlah.  
Velice rychle zasychá, což umožňuje vysoce produktivní montáž. Po zaschnutí je 
čiré. 

APLIKACE                          Před aplikací se nechá vyrovnat teplota lepidla a prostředí. Lepidlo se protřepe a 
nanáší se přímo do drážek lamel, které se sesadí a stáhnou. Přebytečné lepidlo se 
,,odřízne“ špachtlí. Vlhkost dřeva v době nanášení lepidla se má pohybovat mezi 7 a 
11 %. Nedoporučuje se lepení při vlhkosti nad 12 %. 

Vzhledem ke kyselosti  pH, kterou má lepidlo DK-10 je velmi důležité, aby  nástroje používané při 
nanášení byly z nerez oceli nebo plastu.

TECHNICKÁ DATA
Podíl sušiny 51% (+/-) 1% z celkové váhy.
Viskozita 12.000 cps - 22.000 cps. (h = 6 r p. m = 10).

Brookfield při 20 °C
pH 3 - 3,5
Hustota 1,08 g/cm .
Barevný tón Bílá barva.
Pach Charakteristický pro disperzní lepidla.
Rozpouštědlo Voda. Jestliže potřebujeme snížit viskozitu přilnavosti, smícháme s vodou. Množství do 3 % 

nemění vlastnosti výrobku.
Nanášení Pro nanášení doporučujeme použít přímo 0,5 kg balení s dávkovací hubicí.
Doba schnutí Povrchově zasychá za 5 minut. Pevnost vykazuje již po 15 minutách.
Vydatnost Na běžné lamely 0,04 kg/m .
Ekologie Není nebezpečné při dodržování podmínek bezpečnosti práce.
Požární charakteristika Nehořlavé.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití studenou vodou.
BALENÍ Plastové nádoby 0,5 kg 
SKLADOVÁNÍ Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C.

Pozor na přepravu v zimním období! Nesmí zmrznout!
ZÁRUKA 2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.

BEZPEČNOST PRÁCE Při správném postupu při zpracování nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. Při 
práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. První pomoc: při 
styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně 
vodou příp. zavolat lékaře.

LIKVIDACE Zbytky  lepidla  se  likvidují  po  úplném  vyschnutí  společně  s  obaly  v  rámci  komunálního 
odpadu.

VÝROBCE QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.
SPLŇUJE NORMY EN 204 označeno D3

UNE 56 779 dýhované plovoucí podlahy.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu
firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec nad Nisou,  tel: 483 318 045, fax: 483 318 044

e-mail: info@devasro.cz, www.devasro.cz
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