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TEROSON VR 5000
Lepidlo na karosérie ve spreji duben-2013

 

POPIS PRODUKTU
TEROSON VR 5000 má následující vlastnosti:
 
Techologie Kontaktní lepidlo v aerosolovém

balení
Základ  Styren-butadienová pryž (SBR)
 
TEROSON VR 5000je rozpouštědlové lepidlo na bázi SBR s
vysokým stupněm počáteční lepivosti, které se aplikuje
nástřikem z aerosolového balení. Používá se jako kontaktní
nebo na tlak citlivé lepidlo (PSA). Srej neobsahuje fluorované
a chlorované uhlovodíky.

OBLAST POUŽITÍ
Materiály:
Materiály jako textil, polyetherové a polyesterové pěny,
pěnové pryžové profily, těsnicí materiály, kůže a koženka,
plsť, karton, pryže, kovy (neošetřené, fosfátované, s
galvanickou úpravo, s primerem nebo lakované)dřevěnné
materiály nebo polyesterové materiály mohou být lepeny
pomocí TEROSON VR 5000. 
Oblast použití:
TEROSON VR 5000 se používá zejména v servisních dílnách
a autoopravnách díky své výborné adhezi na širokou škálu
materiálů, používaných při výrobě vozidel. Navíc se lepidlo
může použít také v interiéru a při dokončovacích pracech.

TECHNICKÉ ÚDAJE
(Typické výsledky zkoušek)
Barva světle béžová až bezbarvá

průhledná
Zápach characteristický
Konzistence stříkatelný
Měrná hmotnost cca 0,72 g/cm³
Spotřeba přibližně 150 až 250 g/m²

(pokud se nanáší na oba
povrchy, v závisloti na materiálu
a stavu povrchu)

Odolnost
(Teplota 20 °C)

odolný vůči vodě
částečně odolný vůči benzínu,
není odolný esterům, ketonům,
aromatickým rozpouštědlům a
chlorovaným uhlovodíkům

Provozní teplota -30 až 80 °C
krátkodobě (max. 1h) 100 °C
 

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné přečíst si
jeho Bezpečnostní list pro získání potřebných
informací o bezpečnostních opatřeních a
doporučeních. U chemických produktů dodržujte
doporučení na etiketě produktu a obecné zásady pro
bezpečnost práce s chemikáliemi.

Příprava před lepením
Lepené povrchy musí být suché a zbavené veškerých
nečistot, prachu, oleje, mastnoty a dalších látek, které
by mohly snížit adhezi lepidla.

Aplikace lepidla a vlastní lepení
Před upotřebením řádně protřepejte nádobu. Lepidlo
na karosérie se nanáší přímo z aerosolového balení na
lepené povrchy ze vzdálenosti cca. 20 až 25 cm.
Šestipolohová tryska umožňuje jak vertikální, tak
horizontální nanášení lepidla. Díly s nanešeným
lepidlem je třeba nechat asi 10 minut odvětrat v
závislosti na lepeném materiálu, tloušťce filmu, okolní
teplotě a vlhkosti vzduchu. (Vlastní zkouška ,,prstem"
zpravidla dává lepší představu o otevřené době než
přesný časový údaj. Lepidlo musí být suché, ale
zároveň ještě mírně lepivé.) Přesné určení otevřené
doby je dost důležité, příliš krátké nebo naopak příliš
dlouhé odvětrání mohou nepříznivě ovlivnit výslednou
pevnost. Po uplynutí odpovídající doby díly sesaďte
přesně do požadované polohy a pevně stiskněte k
sobě. Dodatečná úprava polohy není možná. Díly
stiskněte krátce, ale pokud možno velmi silně k sobě.

Čištění
Zbytky lepidla ještě před vytvrzením je možné odstranit
pomocí prostředku TEROSON VR 10.

SKLADOVÁNÍ
Citlivý na mráz  ne
Doporučená teplota skladování  10 až 20 °C
 Doba skladovatelnosti  12 měsíců v originálním

neotevřeném obalu
 

Disclaimer
Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně
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doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech
o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu
různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní
podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za
vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je
používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho
produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li
společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k
odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené
dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení
o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL)
včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich
znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost
Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za
kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme,
abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá
následující odmítnutí.
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za
hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými
laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti
uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní
účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření
pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s
používáním produktů a manipulací s nimi.
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících
záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,
vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel
zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody
jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.                     
Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou
patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj
navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA
nebo jiných zemí.

Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou
ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státek a kdekoli jinde. ® 
značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví 
Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)
 

 
 
Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com
 
 
Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com
 
 
Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com
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