
Glejové lepidlo Titebond je prvým lepidlom svojho druhu, ponúkaným v kvapalnej forme vhodnej k okamžitému 
použitiu. Nevyžaduje žiadne zamiešanie, zahrievanie alebo miešanie. Profesionálni truhlári používajú glejové 
lepidlo Titebond pre jeho dlhú montážnu dobu, jedinečnú pevnosť a unikátny efekt popraskaného dreva.

Glejové lepidlo Titebond poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tečeniu materiálu, ponúka vynikajúcu brúsiteľnosť a 
nie je ovplyvnené povrchovými úpravami. Vďaka citlivosti na vlhkosť ponúka jednoduchú demontáž dielov, čo je 
rozhodujúcou výhodou pri reštaurovaní starožitností alebo pri oprave hudobných nástrojov.

V súlade s ASTM D-4236

Vlastnosti produktu
• Pripravené k okamžitému použitiu
• Ideálne pre drobné opravy nábytku
• Vynikajúca brúsiteľnosť
• Vynikajúca odolnosť proti tečeniu materiálu
• Dá sa použiť pre vytvorenie „popraskaného“ efektu na dreve
• Pomalé zasychanie umožňuje presnú montáž

Fyzikálne vlastnosti
Typ  Prírodná bielkovinová zmes  Obsiahnuté VOC  0 g/l  (Obsah týkavých organických látok)
Skupenstvo  Kvapalina   Hmotnosť/galón 4,35 kg (cca 1,15 kg/1 l)
Farba  Jantárová    Teplotná trieda* Približne 10°C.
Vyschnuté lepidlo Priesvitné   Bod vzplanutia > 93,3°C.
Sušiny  52%    Zamrazenie/rozmrazenie  stabilné
Viskozita (dynamická)  4.000 mPa/s  pH 6,5
Trvanlivosť 24 mesiacov od dáta zakúpenia v dobre uzatvorených nádobách do 24°C.

*Teplotná trieda indikuje minimálnu odporučenú teplotu, pri ktorej môže lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá väzba.

Aplikačné pokyny
Teplota pro použití nad 10°C.
Otvorená montážna doba 10 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).
Celkový montážny čas 20-30 minút (21°C./ 50% relatívna vlhkosť).
Spotreba približne 1 l na 6 m2 v jednej vrstve.
Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt oboch dosedacích plôch (obecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi) pre 
stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).
Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.
Začistenie otrite vlhkou handričkou ak je lepidlo vlhké. Poprípade zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Liquid Hide Klihové lepidlo na drevo

Liquid Hide Klihové 

Výrobca:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street 
Columbus, Ohio USA 43207 
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

Obmedzenie
Lepidlo nie je vhodné pro vonkajšie použitie alebo vo vlhkých priestoroch. Nepoužívajte na stavebné konštrukcie alebo zaťažované konštrukcie. Na exteriéry 
použite lepidlá Titebond III Ultimate Glue alebo Titebond II Premium. Mráz nemusí obmedziť funkciu lepidla, môže ale spôsobiť zatuhnutie. Premiešanie by 
malo vrátiť produkt do pôvodného stavu. ZABRÁŇTE ZAMRZNUTIU.

Pevnosť spoja ASTM D-905 (Javor)
Teplota   Pevnosť   Zlyhanie dreva
Teplota miestnosti  3,591 psi   72%
65,5°C. cez noc  3,207 psi   59%

UPOZORNENIE
UPOZORNENIE DRÁŽDÍ OČI. Obsahuje rhodanit amónny, dicyanodiamid. Kontakt s očami môže spôsobiť podráždenie. Nie je určené k vnútornému užitiu. 
Nie je určené pre deti. Pri zasiahnutí očí vyplachujte tečúcou vodou po dobu aspoň 15 minút. Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc, 
ak sa objaví podráždenie očí alebo žalúdočné ťažkosti. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

informácie o baleniach
Oj. kód   Balenie  Váha   EAN   
123-5012  118ml   156 g  037083050127
123-5013  237ml   308 g  037083050134

TECHNICKÝ LIST 

Dôležité upozornenie: Naše odporučenie, týkajúce sa použitia produktu sú založené na spoľahlivých testoch. Vzhľadom k tomu, že použitie produktu leží mimo 
kontrolu výrobca, nie je poskytovaná žiadna záruka či garancia na použitie, účinky alebo manipuláciu vykonávanú na základe pokynov. Výrobca preto výslovne 
odmieta zodpovednosť. Mimo toho, informácie obsiahnuté v tomto dokumentu sa nedá vykladať ako odporučenie k používaniu akéhokoľvek produktu v rozpore 
s platnými právnymi predpisy a/alebo patenty týkajúce sa akéhokoľvek materiálu alebo použitia.

Distribútor:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz
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