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TAVNÉ LEPIDLO MAXIPAK – HMA 

 

 

 

Použití 

 lepení hraček, ozdob a dekorací všeho druhu  

 

Výhody 

 lepí plasty, kov, dřevo, textilie, keramiku, sklo, lepenku papír (i lakovaný) …  

 

Pracovní postup 
Tavnou tyčinku vložte do tavné pistole TAV 50 (TAV X80, Tavná lepicí pistole Jana) nebo jiné, určené 
pro tavné tyčinky o průměru 11 – 12 mm a odpovídající pracovní teplotě. Postupujte podle návodu pro 
danou tavnou pistoli. Používejte pouze kvalitní tavné pistole.  
Při lepení kovu doporučujeme díly předehřát na 30/40 °C, aby se zvýšila adheze umožněním 
pomalejšího procesu chlazení a snížením vlhkosti. Dalším způsobem, jak zaručit úplnou přilnavost  
k těmto povrchům, je použití pracovní teploty až 200 °C. 
 

Technické údaje  

 Složení kopolymér etylén-vinyl-acetátu, barvivo 

 Vzhled  pružné tavné tyčinky o Ø 12 mm x 200 mm nebo 300 mm  

 Barva černá, modrá, zelená, červená, žlutá, bílá 

 Teplota měknutí 92 °C 

 Viskozita 
      při +200 °C 
      při +190 °C 
      při +180 °C 

 
4 000 Pa s 
6 000 Pa s 
8 000 Pa s 

 Hustota 0,94 g/cm3 

 Otevřená doba 25 s 

 Pracovní teplota 180 až 200 °C 

 
Upozornění 
K tavení lepidla nepoužívejte otevřený oheň. Toto tavné lepidlo není určené pro lepení obalů nebo 
materiálů v přímém kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou. Barevný odstín výrobku se může lišit 
v závislosti na šarži.  
 

Skladování 
Doba použitelnosti je v podstatě časově neomezená při uchovávání v suchém prostředí a teplotě 5 °C 
až 30 °C. 
 

Bezpečnost 
Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení 
lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem.  
Obraťte se o radu na lékaře. 

TAVNÉ LEPIDLO MAXIPAK – HMA je univerzální lepidlo určené pro lepení různých materiálů  
za použití tavných pistolí. 
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Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme 
převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 
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Zneškodnění  
Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako ostatní odpad. Čisté obaly 
odevzdejte k recyklaci. Kategorie odpadu: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09. 

 
Balení 
LDPE sáček 
 

 

  
 
      

obj. číslo: 9901212 Tavné lepidlo MAXIPAK – HMA (30 cm) černá 1 kg 


