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Jedno- a dvousložkové kontaktní PUR lepidlo

 Pro lepení us ových, PVC -, PUR -, halogenovaných TPE a pryžových podešví s us ovými
a syntetickými vrchovými materiály

 Velmi nízká aktiva ní teplota, ur eno pro materiály citlivé na teplotu
 Sv teln  stabilizované

Popis výrobku

Základ: polyuretan, rozpoušt dlový
Barva: transparentní
Obsah sušiny : 18 - 20 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm : 50 - 65 s
Pevnost spoje * - po áte ní min. 2,4 N/mm
Pevnost spoje * - kone ná min. 4,0 N/mm
Zp sob nánosu: št tcem nebo strojem
Aktiva ní teplota: 45 - 55 oC
Tvrdidlo: Köracur TR 400, Köracur TR 280, Köracur TR 203
Pom r míchání: 5 - 10 %
Nádobový as: 4 - 6 hodin s p ídavkem Köracur TR 400

6 - 8  hodin s p ídavkem Köracur TR 280
20 - 24 hodin s p ídavkem Köracur TR 203

Doba obeschnutí: jednosložkov  - 20 minut až 3 týdny (podle materiálu).
dvousložkov  -  20 - 90 minut

edidlo: Körasolv CA, Körasolv M
išt ní nástroj : Körasolv CA, Körasolv M
ída ho lavosti: ho lavina I. t ídy

*Pevnost v odlupování

Odpovídající bezpe nostní údaje získáte v bezpe nostním listu.

Zpracování

Pracovní teplota: Lepidla a lepené materiály nezpracovávat p i teplotách nižších než + 18 oC.
Podchlazené lepidlo je nutno p ed zpracováním temperovat p i teplotách
25 - 35 oC po dobu nejmén  3 dn  a p ed dalším použitím d kladn
promíchat.

íprava materiál : Us ové, všechny pryžové a PUR podešve, stejn  jako napínací záložky
pe liv  drásat a oprášit. Pro PUR podešve, které nelze drásat,
doporu ujeme náš p ednát r Körabond PUR 50/ PUR 51. TPE podešve a
obtížn  lepitelné pryžové podešve je nutno halogenovat p ípravkem
Halosol W 5 FL nebo Halosol 6. PVC podešve - pro odstran ní
povrchových ne istot nutno omývat prost edkem Körasolv M. Polyamidové
podešve nutno p ednat ít p ípravkem Körabond 5. Savé materiály a
vlasové usn  doporu ujeme opat it p ednát rem Köraplast 174 NV,
v p ípad  usní s extrémním obsahem tuku Köraplast 154 LF.
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Lepení: Upravené plochy podešví (dodržovat p edepsané doby schnutí) se opat í
nánosem lepidla Köraplast 192 LF. Pro nát r odrásaných napínacích
záložek je k lepidlu v tšinou p idáváno 5% Kö-tvrdidla (Köracur TR 400, TR
280, TR 203). Po nejmén  20 minutách obeschnutí (s p ídavkem tvrdidla
nep ekro it dobu 90 minut) podešve aktivovat na 45 - 50 oC. Podešve
naložit a zalisovat. Lisovací tlak je závislý na tvrdosti podešvového
materiálu, lisovací doba je 8 - 15 sekund.

Zvláštní upozorn ní

Skladovací podmínky: 6 m síc  p i + 18 oC
Pracovní a skladovací nádoby nutno uchovávat stále dob e uzav ené, aby
nedocházelo k zahušt ní lepidla odpa ením rozpoušt del.

Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ  výše uvedených údaj . Záruku

ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .

Výrobek firmy KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO, D-66929 Pirmasens, SRN
íslo produktu: 28250
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