
Profesionálne lepidlo na všeobecné drevárske práce. Silná počiatočná priľnavosť, rýchle schnutie, výborná 
brúsiteľnosť.
Lepidlo Titebond White je mimoriadne silné biele lepidlo, ktoré schne rýchlejšie ako iné lepidlá. Univerzálna 
receptúra je ideálna pre bežnú prácu s drevom alebo s poréznym a poloporéznym materiálom. Titebond White 
má silnú počiatočnú lepivosť a rýchlo schne, skracuje tak dobu upnutia. Lepidlo zanecháva priesvitnú stopu, je 
brúsiteľné a nie je ovplyvnené povrchovými úpravami. Titebond White je netoxické a jednoducho umývateľné 
vodou.

Vlastnosti produktu
Rýchle zlepenie - Skrátenie upínacieho času.
Vodovzdornosť (ČSN EN 204) D2.
Spoj je pevnejší ako pevnosť dreva.
Odolné proti rozpúšťadlám po vytvrdnutí.
Vynikajúca brúsiteľnosť.
Vhodné pre dokončovacie práce.
Jednoduché čistenie vodou.

Fyzikálne vlastnosti
Typ Emulzia polyvinylacetátu    Obsahuje VOC 10,7 g/l (Obsah prchavých organických látok)
Skupenstvo Kvapalina    Hmotnosť/galón 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
Farba Biela    Teplotná trieda* Približne 10 °C.
Zaschnuté lepidlo Bezfarebné, priehľadné  Bod vzplanutia > 93,5 °C.
Sušiny 46 %     Zamrazenie/rozmrazenie stabilné
Viskozita (dynamická) 3.200 mPa/s   pH 4,7
Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu zakúpenia v dobre uzavretých nádobách do 24 °C.

*Teplotná trieda indikuje minimálnu odporúčanú teplotu, pri ktorej môžu lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

Aplikačné pokyny
Teplota použitia nad 10 °C.
Otvorená montážna doba 5 minút (21 °C./ 50 % relatívna vlhkosť).
Celkový montážny čas 10-15 minút (21 °C./ 50 % relatívna vlhkosť).
Spotreba približne 1 l na 6 m2 v jednej vrstve.
Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt obidvoch dosadacích plôch (všeobecne, 30-80 psi pre HPL, 100-150 psi pre mäkké drevo, 125-175 psi pre 
stredne tvrdé drevo a 175-250 psi pre tvrdé drevo).
Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.
Začistenie otrite vlhkou handričkou kým je lepidlo vlhké, poprípade zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Disperzné lepidlo na drevo interiérové

White, Biele lepidlo na drevo

Výrobca:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street 
Columbus, Ohio USA 43207 
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

TECHNICKÝ LIST 

Obmedzenia
Lepidlo Titebond White Glue nie je určené pre vonkajšie použitie alebo do miest, kde je vysoká vlhkosť prostredia. Nie je určené pre nosné spoje.
Nepoužívajte, ak je teplota lepidla alebo materiálu nižšia ako 10 °C.
Pri nižších teplotách môže dôjsť k zahusteniu lepidla. Miešaním obnovíte jeho pôvodnú podobu. Vzhľadom na rozdiely povrchov rôznych typov drevín je dobré 
urobiť test priľnavosti materiálov, ktoré budete lepiť. Prečítajte si bezpečnostné listy.
Nevystavujte lepidlo mrazu.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DETÍ.

UPOZORNENIE
Dráždi oči a kožu. Neprehĺtajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí lepidlom, alebo dlhodobému kontaktu s pokožkou. 
PRVÁ POMOC: Pri požití nevyvolávajte zvracanie, kontaktujte lekára. V prípade zasiahnutia očí, ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody po dobu 
najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte miesta kontaktu s pokožkou vodou a mydlom. Ak dráždenie kože alebo očí pretrváva, obráťte sa na 
lekára. 

Distribútor:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: +420 220 950 910; www.igm.cz
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