
  Technický list 
  AG-COLL 8911 D4 
    

Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. 
Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od 
uvedeného dátumu. 

 
AG-COLL 8911 D4 

Popis produktu: AG-COLL 8911 D4 je jednozloz ̌kové kopolymérne disperzné lepidlo 
s výbornou odolnost ̌ou voc ̌i vode, ktoré spĺn ̌a poz ̌iadavky normy 
DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D4 a spĺn ̌a poz ̌iadavky na 
tepelnú odolnost ̌ podl ̌a normy WATT 91. S ̌peciálne je urc ̌ené na 
výrobu okien a dverí, plos ̌né a kons ̌trukc ̌né lepenie, pric ̌om spoje 
sú odolné aj vplyvu extrémnej klímy. 

AG-COLL 8911 D4 je rýchlovytvrdzujúce lepidlo, ktorého lepený 
spoj dosahuje vysokú pevnost ̌ a tepelnú odolnost ̌.  

  
Technické údaje: Viskozita [mPas]:    3000-9000 pri 25°C 

Obsah sušiny [%]:    46-50 
pH:      2,8-3,2 
Farba: biela 

Optimálne podmienky pouz ̌itia lepidla AG-COLL 8911 D4 – pre 
dosiahnutie DIN - EN 204 odolnost ̌ D4:  

Teplota materiálu, prostredia a lepidla [°C]: 18-22 
Vlhkost ̌ dreva [%]: 8-12 
Relatívna vlhkost ̌ vzduchu [%]:                   10±2  
Otvorený c ̌as [min]:  5-7 
Lisovací c ̌as [min]:  15-30 
 

Vhodné na lepenie ma ̈kkého a tvrdého dreva, na lepenie 
laminátových a melamínových papierov na drevotriesku a MDF, 
kde sa poz ̌aduje vys ̌s ̌ia tepelná odolnost ̌ a vysoká odolnost ̌ voc ̌i 
vlhkosti. 
Otvorený a lisovací c ̌as je závislý na podmienkach, za ktorých 
lepenie prebieha, ako je teplota v miestnosti, vlhkost ̌ a kvalita 
dreva, savosti materiálu a nanás ̌aného mnoz ̌stva lepidla. Nas ̌e 
doporuc ̌enie je preto len orientac ̌né pouc ̌enie. Pred prvým 
pouz ̌itím lepidla je potrebné vykonat ̌ testy k urc ̌eniu potrebného 
lisovacieho c ̌asu a uistit ̌ sa o pevnosti lepeného spoja. Zvýs ̌ená 
teplota lisovania umoz ̌n ̌uje skrátit ̌ lisovací c ̌as.  

  
Balenie: 30 kg vedro, 1100 kg kontajner 
  
Skladovanie: Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených 

obaloch v suchom a chladnom prostredí (10 - 20°C) je 6 mesiacov 
od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekroc ̌it ̌ 25°C. 
Drz ̌te d ̌alej od zdrojov tepla.  

 
  
  
  
  
 


