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POPIS VÝROBKU
AQUENCE KL 730 vykazuje následující vlastnosti:
PVA disperze
Technologie
Odolnost vod dle D3 / EN 204
Typ produktu
Montážní lepidlo
Aplikace
Bílá
Vzhled
Transparentní po zaschnutí
Oblasti aplikace
lepení, kde je pot ebná vysoká odolnost proti
vod
lepení masivního d eva
lepení jádrových desek a kompozitních
ev ných panel
lepení dve í a schod
okna, okenní rámy, kompozitní okenní díly
Vlastnosti filmu
st edn viskózní
rychle vytvrzující
dlouhá otev ená doba
spáru vypl ující
transparentní, houževnat elastická spára
vysoká odolnost proti vod – jednosložkové,
odpovídá t íd D3/EN204
sí ování pomocí tvrdidla AQUENCE
CATALYST R 397 (5%) = odpovídá t íd
D4/EN204
TECHNICKÉ ÚDAJE
Min. filmotvorná teplota

Viskozita:

pH

cca +5°C (MFFT) dle
DIK 53787
12000 až 18000 mPa.s
(Brookfield
RVT,
5/20/23, ISO 2555)
2,5-3,5 (ISO 976)

VŠEOBECNÉ INFORMACE
ed použitím je nezbytné p íst bezpe nostní list
výrobku k získání informací o preventivních opat eních
a bezpe nostních doporu eních. Také u chemických
výrobk , vyjmutých z povinného ozna ení, je nutno
vždy dodržovat p im ená bezpe nostní opat ení.

Návod na použití
Otev ená doba
Otev ená doba:
Lisovací asy

cca 8 min

Plošné lepení (d evot íska/HPL):
Množství nánosu cca 100 g/m² 10min
Množství nánosu cca 200 g/m² 20min
Uvedené údaje se zakládají na 8-12% vlhkosti d eva,
20°C pokojové a materiálové teplot , tak jako 65%
relativní vlhkosti vzduchu a 0,5 N/mm 2.
Skute ná otev ená doba a doba tuhnutí jsou siln
ovliv ovány pracovními pom ry, jako teplotou, vlhkostí
a savostí d eva, povahou lepených ploch, pnutím
v materiálu, množstvím nánosu lepidla atd.
Zpracovatelská teplota materiálu a lepidla má být
minimáln + 10°C.
Kone ná pevnost a odolnost vod dle D3 je dosažena
po 7 dnech od slepení.
Zajist te istotu lepených díl (bez prachu a mastnoty)
a dobré složení spár.
tší tolerance prodlužují as tuhnutí a snižují pevnost
spoje.
Díky kyselému charakteru D3 disperzních lepidel m že
nastat odbarvení citlivých d evin (nap . borovice).
Kovové díly mohou reakcí s taninem d eva vyvolat
zm nu barvy /zvlášt u dubu/.
Všeobecn
sta í
jednostranný
nános lepidla.
Oboustranný nános se doporu uje u tvrdých d ev a
žce lepitelných d evin ke zvýšení pevnosti lepení,
v tomto p ípad se prodlužuje otev ená doba.
Všechny nástroje a díly p icházející do styku s lepidlem
musí být vyrobeny z nerezav jící oceli (V2A/V4A) nebo
z plastu.
Lepidlo / sí ovadlo
AQUENCE KL 730 a 5% cross-linker AQUENCE
CATALYST R 397 = trvanlivost t ída D4 podle EN 204
Lepidlo a sí ovadlo by m ly být dob e promíchány a
spot ebovány b hem cca 7 hodin (životnost sm si).
išt ní
Nanášecí za ízení po použití m žete vy istit studenou
nebo teplou vodou d íve než lepidlo zaschne. Zaschlé
lepidlo odstraníte jen mechanicky.
SKLADOVÁNÍ

Skladujte v p vodním t sn uzav eném obalu v chladu
a suchu.
Chra te p ed mrazem.
ed použitím d kladn promíchejte.
Po použití obal op t t sn uzav ete.
Životnost
(v neotev eném p vodním obalu)
Klasifikace:
Upozorn ní na rizika/
Bezpe nostní pokyny/
epravní p edpisy

6 m síc

viz bezpe nostní listy

Prohlášení
Poznámka
Tato informace poskytnuta zde, zvlášt doporu ení pro
používání a aplikace našich produkt se zakládá na
sou asném stupni našich znalostí a zkušeností.
Vzhledem k r znorodosti používaných materiál a
znorodosti pracovních podmínek nad kterými
nemáme kontrolu, striktn doporu ujeme provád t
vlastní zkoušky našich produkt
s ohledem na
požadované výrobní procesy a aplikace. Nep ijímáme
žádné závazky vzhledem k výše uvedeným
informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu
doporu ení s výjimkou, že tato doporu ení byla
in na v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.
V tomto duchu se spole nost Henkel zvlášt z íká
ímých i vyplývajících záruk, v etn
záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný ú el,
vznikající z prodeje nebo používání jejich produkt .
Spole nost Henkel zvlášt
odmítá jakoukoli
zodpov dnost za následné nebo náhodné škody
jakéhokoli druhu v etn náhrady škod.
Tato diskuse o r zných postupech a složeních
neznamená, že tyto nejsou patentovány spole ností
Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporu ujeme, aby si p ed sériovým použitím
otestoval, zda je pro n j navrhovaná aplikace vhodná.
Tento produkt m že být zahrnut v patentech USA nebo
jiných zemí.

Henkel zvlášt odmítá jakoukoli zodpov dnost za
následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu v etn
náhrady škod.
Jakákoliv odpov dnost, pokud jde o informace
v technickém listu nebo jiném písemném nebo ústním
doporu ení, pokud jde o dot ený výrobek, je
vylou ena, s výjimkou p ípad výslovn dohodnutých a
s výjimkou ve vztahu k úmrtí nebo zran ní zp sobené
naší nedbalostí a jakékoliv ru ení podle jakéhokoli
aplikovatelného odpov dnosti za výrobek zákonem.
V p ípad , že jsou produkty dodány Henkel
Corporation, Resin Technology Grou, Inc., nebo
Henkel Canada, Inc., platí následující prohlášení:
Tato informace poskytnuta zde, zvlášt doporu ení pro
používání a aplikace našich produkt se zakládá na
sou asném stupni našich znalostí a zkušeností.
Vzhledem k r znorodosti používaných materiál a
znorodosti pracovních podmínek nad kterými
nemáme kontrolu, striktn doporu ujeme provád t
vlastní zkoušky našich produkt
s ohledem na
požadované výrobní procesy a aplikace. Nep ijímáme
žádné závazky vzhledem k výše uvedeným
informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu
doporu ení s výjimkou, že tato doporu ení byla
in na v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.
V tomto duchu se spole nost Henkel zvlášt z íká
ímých i vyplývajících záruk, v etn
záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný ú el, vznikající
z prodeje nebo používání jejich produkt . Spole nost
Henkel zvlášt odmítá jakoukoli zodpov dnost za
následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu v etn
náhrady škod.
Tato diskuse o r zných postupech a složeních
neznamená, že tyto nejsou patentovány spole ností
Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporu ujeme, aby si p ed sériovým použitím
otestoval, zda je pro n j navrhovaná aplikace vhodná.
Tento produkt m že být zahrnut v patentech USA nebo
jiných zemí.
Reference 0.1

V p ípad , že jsou produkty dodávány z Henkel
Belgiím NV, Henkel Electronic Materiále NV, Henkel
Nederland NV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, platí následující prohlášení:
Spole nost Henkel nese odpov dnost za dodávku,
avšak odpov dnost nep ekro í v žádném p ípad výši
dodávky.
V p ípad , že jsou produkty dodávána Henkel
Colombiana, S.A.S., platí následující prohlášení:
Tato informace poskytnuta zde, zvlášt doporu ení pro
používání a aplikace našich produkt se zakládá na
sou asném stupni našich znalostí a zkušeností.
V tomto duchu se spole nost Henkel zvlášt z íká
ímých i vyplývajících záruk, v etn
záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný ú el, vznikající
z prodeje nebo používání jejich produkt . Spole nost
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