
Technický list 
  AG-KONTAKT 
  Marec 2018	  
	  

	   	  

 

AG-KONTAKT 
_____________________________________________ 

Oblasť použitia:      AG-KONTAKT je rýchlo vytvrdzujúce lepidlo s dobrou tepelnou  
   odolnosťou vhodné na lepenie rôznych materiálov s drevom, kovmi 
   a niektorými tvrdnými plastmi. Lepidlo je vďaka svojej lepivosti  
   a tlakocitlivosti vhodné na lepenie peny, textílií, vláknitých  
   materiálov, niektorých tvrdých plastov a mnohých ďalších  
   poréznych i neporéznych materiálov (tie sa lepia nanesením lepidla 
   na oba lepené povrchy). Lepidlo nie je vhodné na lepenie  
   mäkčených vinylov, ohybných plastov, expadnovaného   
   a extrudovaného polystyrénu, PP a PE. 
 
Vlastnosti:              Vzhľad   číra alebo červená tekutina 
                     Sušina    28% 
             Trvanlivosť  18 mesiacov od dátumu výroby 
             Čas schnutia  2-3 min (v závislosti od teploty a vlhkosti) 
             Otvorený čas  dlhý 
             Tepelná odolnosť 105°C 
 
! Rýchle vytvrdzovanie 
! Dobrá tepelná odolnosť 
! Vysoký podiel sušiny 
! Všestranné využitie 
! Jednoduchá aplikácia 
! Ekonomické 

 
Aplikácia:  AG-KONTAKT naneste na oba lepené povrchy, pričom na jeden  
   horizontálne, na druhý vertikálne. Uistite sa, že lepené povrchy sú 
   čisté, bez prachu, špiny, vosku, zvyškov farby a nie sú mastné.  Pre 
   dosiahnutie najlepších výsledkov lepenia by mali mať teplotu  
   lepené povrchy teplotu 16-27°C. Lepidlo nanášajte na lepený  
   povrch zo vzdialenosti 10-20 cm v pravom uhle, pokryte ním  
   rovnomerne 80-100% povrchu. 
   Pri aplikácii lepidla zabezpečte v miestnosti dostatočnú ventiláciu. 
   Pred použitím tlakovou nádobou potraste. Hadicu pripojte najprv 
   k aplikačnej pištoli, potom k nádobe a uistite sa, že oba spoje  
   dobre  tesnia. Pomaly otvorte ventil na tlakovej nádobe a uistite sa, 
   že v žiadnom spoji nie je únik lepidla či plynu. Stlačte spúšť na  
   pištoli  a lepidlo naneste na lepený povrch.  
   Lepené povrchy s naneseným lepidlom môžete spojiť vtedy, keď po 
   dotknutí sa lepeného povrchu s naneseným lepidlom neostane na 
   prstoch/hánkach žiadne lepidlo. Lepené povrchy spojte a ideálne 
   valčekom k sebe pritlačte. Úplné vytvrdnutie lepidla trvá 24 hodín. 
   Ak v tryske aplikačnej pištole zaschne lepidlo, odšróbujte ju  
   a vyčistite pomocou rozpúšťadla, napr. riedidla alebo acetónu.  
   Po použití tlakovej nádoby zatvorte ventil, vysprejujte zvyšné  
   lepidlo z hadice a odpojte hadicu a pištoľ z tlakovej nádoby.  
   Pripojte hadicu s pištoľou k nádobe s čistiacim rozpúšťadlom  
   a sprejujte, až pokiaľ nevychádza z pištole čistá tekutina. Ak  
   necháte hadicu s pištoľou na tlakovej nádobe, nezatvárajte ventil 
   a uzamknite pištoľ. 
   Pri používaní nemajte nádobu na studenej podlahe. 
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   Pred použitím lepidla odporúčame vykonať vlastné testy, keďže na 
    lepenie niektorých povrchov toto lepidlo nie je vhodné. 
  
Balenie:  0,5 l, 22 l 
 
Skladovanie: Skladujte pri teplote cca 18°C, vyhnite sa teplotám nižším ako  
   10°C a vyšším ako 50°C. Neskladujte priamo na betónových  
   podlahách a pri zdrojoch tepla. 

Bezpečnosť:  používajte len v dobre vetraných miestnostiach 
   nereaktivujte rozpúšťadlami 
   produkty lepené lepidlom nespaľujte 
   nevystavujte teplote nad 50°C 
   pred odpojením hadice z nej vypustite vzduch 
 
 Viď príslušnú 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.	  


