Technický list č. T22310

UNIMELT 710
tavné lepidlo v tyčinkách o průměru 11-12 mm
Tavné lepidlo složené ze syntetických pryskyřic a EVA kopolymeru. Je zdravotně a ekologicky nezávadné a nehořlavé.
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Viskozita při 170 °C (Brookfield)
Bod měknutí (kulička / kroužek)
Zabarvení
Otevřená doba (při 23 °C / 50 % rel. Vlh.)

8000 - 9000 mPas
85 - 95 °C
transparentní, bezbarvé
30 - 40 s

OBLAST POUŽITÍ:
UNIMELT 710 se používá pro různé profesionální práce, zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých
plastů vč. obtížně lepitelných.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepidlo se nanáší tavnou pistolí na tyčinky o průměru 11-12 mm. Doporučená teplota zpracování je 180-200 °C.
Lepidlo by nemělo být ohříváno na teploty vyšší než 210 °C, protože pak se projevuje tepelný rozpad struktury
lepidla a s tím související ztráta lepících vlastností. Při delší přestávce v práci doporučujeme vypnout ohřev.
Čištění za horka se provádí škrabkou, ve studeném stavu přípravkem LEAQUID 2 nebo jiným obdobným přípravkem.
UPOZORNĚNÍ:
Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné dle klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Nebezpečí vzniku popálenin při zpracování přípravku ve formě taveniny. Inhalace par roztaveného přípravku může
dráždit dýchací cesty a oči. Nadměrná tvorba par signalizuje přehřátí výrobku. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem,
vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení.
PŘI BEZVĚDOMÍ: umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně
nepodávejte nic ústy (tekutiny).Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. PŘI NADÝCHÁNÍ: U chladného výrobku
riziko nadýchání nehrozí. V případě inhalace par roztaveného produktu dopravit postiženého na čerstvý vzduch.
Zajistit klid, teplo. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledat lékařskou pomoc. PŘI
STYKU S KŮŽÍ: Při kontaktu s horkým výrobkem – lepidlo ani přilepený oděv nestrhávat. Ošetření popáleniny svěřit
lékaři. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody
min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Lepidlo dodáváme v tyčinkách o průměru 11,5 mm a délce cca 300 mm, balených v kartónových krabicích po 10 kg.
Uskladněno musí být v originálním balení na suchém místě při teplotách do +30 °C.
Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.
Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme
žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.
Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
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