
Titebond Quick & Thick lepidlo pre rôzne povrchy je najsilnejším, najrýchlejšie schnúcim disperzným lepidlom vhodným 
na porézne a semi-porézne materiály. Lepidlo je ideálne pre drevo, keramiku, kameň, sklo, textil, kožu a väčšinu ďalších 
remeselných materiálov.

Titebond Quick & Thick lepidlo na rôzne povrchy ponúka silnú priľnavosť a rýchle schnutie, zároveň umožňuje zrovnanie 
spracovávaných kusov. Tiež ponúka spoj silnejší než drevo, priehľadné schnutie a nie je ovplyvnené povrchovými úpravami.

Vlastnosti produktu
2X Rýchlejšie - 3x silnejšie ako tradičné PVA lepidlá
Priehľadné schnutie - možnosť prelakovať
Vhodné do dielne, domov alebo na remeselné produkty
Vyplní malé praskliny a medzery
Povrchová úprava neovplyvní lepidlo
Vynikajúca brúsiteľnosť na dreve
Vhodné pro interiérové projekty
Možnosť vyčistiť vodou a nie je toxické
Nehorľavé - bez nepríjemného pachu
V súlade s ASTM D4236

Fyzikálne vlastnosti
Typ  Tixotropní polyvinylacetát   Obsah VOC  2,4 g/l  (Obsah prchavých organických látok)
Skupenstvo  Vysoko viskózna kvapalina Hmotnosť/galon 4,08 kg (cca 1,08 kg/1 l)
Farba  Biela    Teplotná trieda* Približne 10°C.
Zaschnuté lepidlo  Priehľadné   Bod vzplanutia > 93,3°C.
Sušina  60%    Zamrazenie/rozmrazenie Stabilné na dve zamrznutia
Viskozita (dynamická) 36.500 mPa/s  pH 4,8
Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, v dobre uzavretých nádobách do 24°C.

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

Aplikačné pokyny
Teplota pre použitie nad 10°C.
Otvorená montážna doba 3-5 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 pro tesný kontakt oboch dosadacích plôch (všeobecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), 
pre stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).
Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.
Čistenie otrite vlhkou handričkou kým je lepidlo vlhké, prípadne zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Disperzné lepidlo na drevo interiérové

Quick & Thick

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

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

TECHNICKÝ LIST 

Obmedzenia
Lepidlo není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkost prostředí. Není určeno pro nosné spoje. 
Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C. 
Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílům povrchů různých typů dřevin je dobré 
provést test přilnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.
Nevystavujte lepidlo mrazu.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNENIE
Varovanie nie je potrebné. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

Dôležité upozornenie: Naše odporúčania, týkajúce sa použitia produktu sú založené na spoľahlivých testoch. Vzhľadom k tomu, že použitie produktu leží 
mimo kontrolu výrobcu, nie je poskytovaná žiadna záruka či garancia na použitie, účinky alebo manipuláciuvykonávanú na základe pokynov. Výrobca preto 
vyslovene odmietazodpovednosť. Mimo to, informácie obsiahnuté v tomto dokumente, nie je možné vykladať si ako odporúčania k používaniu akéhokoľvek 
produktu v rozpore s platnými právnymi predpismi a/alebo patentami týkajúcich sa akéhokoľvek materiálu alebo použitia.

informácie o baleniach
Oj. kód   Balenie  Váha   EAN   
123-2403  237ml     0,280 kg  037083024036 
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