Hot Melt Adhesive / 721A
PDS No. 721A00-E02
2018/05/02

Charakteristika

Termoplastické tavné lepidlo, 100 % obsah pevných částic.
Tavné lepidlo pro montážní použití. Výborná přilnavost při lepení dřeva,
lepenky, tkaniny a PVC.

Fyzikálně-chemické
vlastnosti

Vlastnost

Parametr

Metoda

báze

kopolymer
etylen-vinyl-acetátu
tyčinky/granule
průsvitná žlutá
85 ± 5 °C
40 s
10 s
72 Shore A
viz graf níže

pohledem
pohledem
ASTM-E28 (R&B)
Texyear (HMA-04-01)
Texyear (HMA-05-01)
ASTM-D2240
Brookfield, vřeteno 34

Viskozita (cPs)

vzhled
barevný odstín
teplota měknutí
otevřená doba
doba tuhnutí
tvrdost
viskozita

Teplota (°C)

Návod na použití

1. Pracovní teplota: 150 až 180 °C
2. Způsob použití: tavná pistole

Pokyny

1. Otevřená doba se mění v závislosti na druhu podkladu, aplikační teplotě
tavné pistole, tloušťce naneseného lepidla, teplotě okolí.
2. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem,
chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem.
Obraťte se o radu na lékaře.
3. Lepidlo nanášejte na čistý povrch – bez prachu apod.
4. Uchovávejte v původním, uzavřeném balení. Skladujte na suchém místě
při teplotě 5 °C až 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo
jiným zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba
skladovaní je za uvedených podmínek min 2 roky.
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Upozornění

Barva výrobku se může lišit v závislosti na šarži dodané suroviny. Tento
parametr nemá vliv na vlastnosti výrobku.

Posouzení FDA

Výrobek vyhovuje FDA Food Grade 21, CFR 175.105 – lepidla (výrobek
splňuje, včetně přidaných barviv, americké předpisy týkající se bezpečného
přímého kontaktu výrobku s potravinami).

Poznámka: Údaje obsažené v tomto technickém listu jsou pouze informativní.
Nelze na jejich základě vyžadovat záruku. TEX YEAR EUROPE Sp. z o.o.
uplatňuje systém jakosti, čímž zaručuje plnění norem kvality. Uživatel musí
sám výrobek odzkoušet a rozhodnout se o vhodnosti jeho použití. TEX YEAR
nepřebírá odpovědnost za výsledky naměřené uživatelem. Uživatel musí
zajistit potřebnou ochranu a taková preventivní opatření, aby se předešlo
pracovním nehodám. Vykáže-li výrobek v době záruky jakostní vadu,
společnost TEX YEAR poskytne výměnu nebo umožní vracení výrobku.
Konzultace a podněty týkající se možného použití výrobku nesmí být
považovány jako záruka neporušení patentu nebo místní legislativy.
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