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POPIS VÝROBKU
TECHNOMELT AS 9268 H vykazuje následující vlastnosti:
Technologie EVA
Typ produktu Tavné lepidlo
Aplikace Lepení

Výroba obal
evo

Vzhled Ty inky, bílé, tém  pr hledné, tém  bez
zápachu

Vlastnosti produktu
TECHNOMELT AS 9268 H je  tavné lepidlo na bázi EVA – kopolymeru.
Když je dodržována zpracovatelská teplota, jedná se o lepidlo, které
vyniká zejména z etelnou teplotní stabilitou p i tavení. Produkt vyniká
krátkou sesazovací dobou a je tém  bez zápachu.

Oblasti použití
TECHNOMELT AS 9268 H se používá p i lepení tkanin, lepenky, d eva
a d evených materiál , k že,  r zných plast , ale také hliníku a oceli.
Další uplatn ní konzultujte s naším obchodn  – technickým zástupcem.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Obsah sušiny 100%
Viskozita 22.500 - 31.500 mPa.s (Brookfield,
160°C, tryska 27)
Hustota cca 1,0 g/cm3

Bod tání (RaB) 80 – 90°C
Aplika ní teplota: 170 – 190 °C

VŠEOBECNÉ INFORMACE
ed použitím je nezbytné p íst bezpe nostní list výrobku k získání

informací o preventivních opat eních a bezpe nostních doporu eních.
Také u chemických výrobk , vyjmutých z povinného ozna ení, je nutno
vždy dodržovat p im ená bezpe nostní opat ení.

íprava povrchu:
Podklad musí být suchý, bez olej , vazelíny a prachu.

Pracovní teplota:
Doporu ená pracovní teplota: 170 až 190°C

eh ívání stejn  jako dlouhodobé i opakované zah ívání m že vést ke
snížení kvality nebo, v extrémním p ípad , i ke karbonizaci materiálu.
Uvedené teploty jsou standardní a mohou se dle zpracovatelských
postup  lišit v ur itém intervalu.

Aplikace
Aplika ní metoda: pistole pro nanášení tavných lepidel

Lepidlo nanášejte pouze na ur ené místo a v tlouš ce takové aby byla
zajišt na kompletní a intenzivní adheze obou povrch . Pokud lepené
podklady mají r zné vlastnosti, nanášejte lepidlo na povrch, který je
obtížn ji lepitelný. Pokud je toto nep ijatelné, doporu uje se zvýši
aplika ní teplotu anebo nanášet lepidlo ve v tší tlouš ce.

Okamžit  po nanesení spoj sestavte a p idržte dohromady dokud spoj nedrží
sám – doba je závislá na vlastnostech lepených povrch  a tuhnutí lepidla.
Pokud je lepená spára široká n kolik desetin milimetru b hem doby tuhnutí,

že dojít ke smršt ní, které sníží pevnost spoje.

išt ní
Pro išt ní nanášecího za ízení, dopravníkového pásu nebo jiných díl
za studena lze použít TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN.
TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN je prost edek na bázi

írodních zdroj  a je doporu ován pro ru ní išt ní také v p ípad  silné
karbonizace lepidla. P ed použitím p ípravku TECHNOMELT CLEANER

MELT-O-CLEAN je vhodné provést p edb žnou zkoušku na lakovaném
nebo um lém povrchu. Dodržujte bezpe nostní pokyny uvedené
v bezpe nostním a technickém list  tohoto p ípravku.

Informace pro zacházení
Díky široké škále materiál , doporu ujeme provést p edb žné zkoušky.

SKLADOVÁNÍ
Starší materiál spot ebujte d íve. Obal uchovávejte ve svislé poloze,
chra te p ed kontaminací. Nemíchejte s jinými lepidly. Skladujte na
suchém a chladném míst  v p vodním neotev eném obalu.

životnost 24 m síc
citlivé na mráz NE
skladovací teplota 10-20°C

Upozorn ní na rizika/
Bezpe nostní pokyny/      viz bezpe nostní listy

epravní p edpisy

Poznámka
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou
považovány za hodnov rné. Nem žeme p ebírat zodpov dnost za
výsledky dosažené jinými laborato emi, nad jejichž postupy nemáme
kontrolu. Je pln  na zodpov dnosti uživatele posoudit vhodnost
jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní ú ely a je také na jeho
zodpov dnosti, zda p ijme vhodná preventivní opat ení pro ochranu
majetku a osob proti všem rizik m, která mohou být spojena
s používáním produkt  a manipulací s nimi.

V tomto duchu se spole nost Henkel zvlášt  z íká p ímých i
vyplývajících záruk, v etn  záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný

el, vznikající z prodeje nebo používání jejich produkt . Spole nost
Henkel zvlášt  odmítá jakoukoli zodpov dnost za následné nebo
náhodné škody jakéhokoli druhu v etn  náhrady škod.
Tato diskuse o r zných postupech a složeních neznamená, že tyto
nejsou patentovány spole ností Henkel nebo jinými subjekty. Každému
budoucímu uživateli doporu ujeme, aby si p ed sériovým použitím
otestoval, zda je pro n j navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt

že být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Tato informace poskytnuta zde, zvlášt  doporu ení pro používání a
aplikace našich produkt  se zakládá na sou asném stupni našich
znalostí a zkušeností. Vzhledem k r znorodosti používaných materiál  a

znorodosti pracovních podmínek nad kterými nemáme kontrolu,
striktn  doporu ujeme provád t vlastní zkoušky našich produkt
s ohledem na požadované výrobní procesy a aplikace. Nep ijímáme
žádné závazky vzhledem k výše uvedeným informacím nebo vzhledem
k jakémukoliv ústnímu doporu ení s výjimkou, že tato doporu ení byla

in na v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.

Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak všechny ochranné známky v tomto dokumentu
jsou ochranné známky spole nosti Henkel Spojené státy a kdekoli jinde.
® zna í ochrannou známku zaregistrovanou na Ú ad  obchodního
vlastnictví USA (U.S.Patent and Trademark Office).
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