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MULTIBOND SK8 
_____________________________________________ 

Oblasť použitia:  Multibond SK8 je jednozložkové, vysoko vodeodolné lepidlo určené 
   na lepenie roznych druhov drevín (i exotických) v studenom lise. 
   Spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť voči vode, ktore sú  
   dosiahnuteľné väčšinou len dvojzložkovými lepidlami a jeho  
   unikátny polymér vytvára pružný lepený spoj, ktorý je pevný a  
   elastický zároveň (produkt je vhodný aj na výrobu skateboardov).
   PVAc – zosieťujúci polyvinylacetát 

Vlastnosti: Farba    béžová              
Hustota:   cca 1 g/cm3 
Viskozita pri 120 °C:  2000 – 4500 cPs 
Obsah sušiny:   47,5 – 52,5 %   

 pH:    2,4 – 3,5 
    

Regulačné nariadenie: MULTIBOND SK8 zodpovedá: 
    FDA 21 cfr 175.105 lepidlá 
 
Aplikácia: Vhodné pre aplikáciu bežnými spôsobmi, ako napr. štetcom, 

špachtľou, tryskou a valcom. Je potrebné chrániť pred kontaktom 
so železom. Lepidlo vhodné na VF ohrev. 

 Vlhkosť: odporúčaná vlhkosť lepených častí je 6 až 8%       
 Lepenie špárovky: 
 Nános: do 200 g / m2 Nižší nános lepidla si vyžaduje lepšie 

opracovanie surovín a kratší čas manipulácie. 
 Lisovcí tlak: tlak závisí od toho, aký materiál je použitý a od 

hustoty dreviny 
 Doporučený tlak: najnižšií: 7 – 10 kg / cm2 
         stredný: 9 – 13 kg / cm2 
         najvyšší: 13 – 18 kg / cm2 
 Otvorený čas:       5 – 10 min 
           
Informácie 
k použitiu: 

Pri lepení tvrdého dreva je potrebné použiť materiál s konštantnou 
vlhkosťou a kvalitným opracovaním, aby sa predišlo zníženiu 
kvality spoja a výslednej odolnosti voči vlhkosti. 
Na dosiahnutie maximálnej odolnosti voči vlhkosti by malo byť 
lepidlo nanesené na oba lepené povrchy. 
Maximálna odolnosť voči vode je dosiahnutá po 7 dňoch. 
Veľmi nízke teploty negatívne vplývajú na lisovací čas. 
Prebytok vlhkosti dreva (>12%) spomaľuje čas vytvrdzovania 
lepidla,  z čoho vyplýva dlhší lisovací čas. 
Lisovací čas závisí od podmienok prostredia a od typu použitých 
materiálov. 
Vyvarujte sa kontaktu lepidla s farebnými kovmi, pretože môže 
dôjsť ku sfarbeniu lepidla. 
MULTIBOND SK8 je od výroby pripravený na použitie. Následné 
pridávanie vody, alebo iných substancií, môže zmeniť 
charakteristiku lepidla a znížiť kvalitu lepeného spoja, lepidla. 
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Balenie:  IBC kontajner 
    
Skladovanie: Doba skladovania je 12 mesiacov v hermeticky uzatvorených 

baleniach pri teplote +10 °C - +20 °C.  
 
Bezpečnosť: Vd relevantnú KBÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie	   uvedené	   v	   tomto	   technickom	   dokumente	   sú	   založené	   na	   praktických	   skúsenostiach	   a	   výsledkoch	   	   laboratórnych	   testov.	  
Hodnoty	  sú	  priebežne	  aktualizované	  podľa	  posledného	  stavu	  technológie.	  Toto	  vydanie	  nahrádza	  všetky	  doterajšie	  vydania	  a	  je	  platné	  od	  
uvedeného	  dátumu.	  


