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 Lepidlo na plochy Bonding Adhesive (BA-2004) 
1. Popis

Lepidlo Bonding Adhesive BA 2004 je kontaktné lepidlo na báze neoprénu, ktoré je určené na 
lepenie membrány Rubber Gard EPDM na drevo, murivo, kov a iné prijateľné podklady.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude lepidlo aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmie na nich byť neznámy 
materiál, olej, tuk a iné znečisťujúce látky. Lepená plocha membrány sa musí očistiť kefou alebo 
čistou handrou. Pred a počas použitia lepidlo dôkladne premiešajte, aby ste získali rovnorodú 
zmes bez usadenín na dne a bez viditeľného mramorovania. Pred použitím lepidlo dajte do 
miestnosti s izbovou teplotou, pokiaľ bolo dlhšiu dobu vystavené teplotám nižším ako 15°C.

3. Aplikácia

Lepidlo nanášajte v rovnomernej, hladkej vrstve na obe lepené plochy pomocou valčeka na farbu 
odolnému voči rozpúšťadlám (krátky vlas) alebo pomocou striekacieho zariadenia určeného na 
nanášanie lepidiel (vstrek a valček). Pozor, aby sa netvorili kvapky alebo kaluže. Pred spojením 
oboch plôch nechajte lepidlo zaschnúť, až bude na povrchu lepkavé (doba zasýchania závisí 
od podmienok prostredia). Vyskúšajte zaschnutie lepidla prstom podľa postupu v návode na 
inštaláciu.

4. Výdatnosť

Riedenie lepidla nie je povolené. Lepidlo sa musí nanášať rovnomerne ako na membránu tak aj 
na podklad. Miera pokrytia závisí od hladkosti podkladu a metóde aplikácie:
Nanášanie ručným valčekom: medzi 5 a 7 m2 na galón (2 strany)
Aplikácia pomocou automatického zariadenia: medzi 7 a 9  m2 na galón (2 strany)
 

5. Vlastnosti
Technické  Základ Polychlorpropylen (neoprén) 
  Farba Žltá
  Rozpúšťadlá Toluen, Hexan, Aceton
  Pevné látky (%) 23
  Viskozita (cp) 2300-3000
  Hustota 0.845 ± 5%
  Bod vzplanutia  (º C) < -17.7

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania 

Balenie: vedrá po 18,9 l (5 galónov)
Skladovanie: Skladujte v originálnych neotvorených nádobách pri teplotách medzi 15 °C a 25 
°C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nebude pripravený na aplikáciu
Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. 
Na každom vedre nájdete dátum výroby. Doba skladovania sa skracuje, pokiaľ je materiál vysta-
vený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Materiál je horľavý. Chráňte ho pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčite. Materiál je určený iba 
pre profesionálne použitie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Chráňte kožu a oči pred 
kontaktom s týmto materiálom. Informácie získate z Bezpečnostného listu výrobku. Chráňte pred 
deťmi. Doporučeným čistidlom je toluen (keď je lepidlo v tekutom stave).


