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Technická informácia ROMABOND 1001
Charakteristika a použitie: Lepidlo ROMABOND 1001 je univerzálne tavné lepidlo zo syntetickej
živice na báze EVA. Romabond 1001 je veľmi silné lepidlo používané na lepenie POLYESTER, HPL, PVC,
ABS, melamínových a masívnych hrán, na všetky druhy olepovacích strojov.
Fyzikálne vlastnosti:
Farba:
Vzhľad:
Viskozita (Brookfield)
Teplota tavnej nádoby:
Teplota na nanášacom valci:
Hustota:
Bod mäknutia (krúžok a gulička):
Tlak valcov:
Rýchlosť posunu:

Natural
Granule
105.000 ± 10.000 mPa.s/200 °C
180 - 200 ° C,
200 - 220 ° C
1,30 ± 0,02 g / cm ³
90 ± 3 ° C
3 - 5 kg. / cm ² (0,29-0,49 MPa)
10 - 25 m / min.

Návod na použitie:
Odporúča sa, aby teplota prostredia počas spracovania bola nad 15°C, vlhkosť vzduchu 65-75% a
vlhkosť materiálu 8-10%, lepidlo by sa malo naniesť na jednu stranu dielca, aby bolo lepenie
vykonané správne.
Nábytkové pásky môžu mať veľmi odlišné adhézne vlastnosti, dokonca aj vtedy, keď je základný
materiál rovnaký. Z tohto dôvodu je nutné vykonať testovacie skúšky, najmä ak sú pásky neznámeho
typu, aby sa zistila vhodnosť lepidla pre daný účel. Zároveň by mali byť dodržané odporúčania dané
výrobcom nábytkových hrán.
Tepelná odolnosť lepidla Romabond 1001 spĺňa také požiadavky kladené na nábytok, aby tento
mohol byť použitý v rozličných klimatických podmienkach.
Zdravotné riziká: Pri odporúčanej pracovnej teplote sa tavné lepidlo vyparuje, čo môže spôsobiť
podráždenie dýchacích orgánov. Ak by pracovná teplota bola prekročená počas dlhšej doby, môžu sa
vytvárať škodlivé výpary. V každom prípade v pracovnej oblasti by mal byť nainštalovaný vhodný
odsávací systém.
Skladovanie: Lepidlo treba skladovať v dobre uzavretých originálnych obaloch pri izbovej teplote. Za
týchto podmienok môže byť skladované počas 12 mesiacov bez toho, aby sa zmenili jeho vlastnosti.
Balenie: V PP / PE papierové vrece po 25 kg.
Pozn.: Všetky informácie v tomto technickom liste sú dané v dobrej viere a ako výsledok skúseností a testov našich vlastných ako aj výrobcu
lepidla a treba ich brať do úvahy iba ako pomôcku pri spracovaní. Garantujeme stálu kvalitu výrobkov, napriek tomu však nemôžeme niesť
zodpovednosť za výsledky pri ich používaní, nakoľko podmienky spracovania sú mimo našej kontroly. Odporúčame pred použitím vykonať
skúšky na zistenie, či je daný výrobok vhodný na dané použitie, kým je použitý vo výrobe.
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