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TECHNICKÝ LIST 

 Dátum vydania: 16/3/2021                verzia: 1.1 

 

AG-KONTAKT BO 
 

OBLASŤ POUŽITIA 

Jednozložkové kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku s prídavkom modifikátorov v 

organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa moderným, mobilným lepiacim systémom, nevyžaduje 

ďalšie vybavenie. 

Lepidlo sa odporúča na profesionálne použitie v nábytkárskom priemysle. 

 

Vhodné na lepenie: 

- HPL  

- nábytkové panely (drevotrieskové dosky, MDF, HDF, melamín) 

- nábytkové hrany (PVC, ABS) 

- plasty (PP, PVC, ABS, HIPS) 

- poťahové materiály 

- peny, textil, koberce, ratan, kože, gumy, korky, minerálna vlna, 

   lepenka, väčšina kovov atď. 

Lepidlo sa neodporúča na lepenie polystyrénu, mäkčeného PVC a materiálov potiahnutých PVC. 

 

VÝHODY 

 Okamžitá počiatočná adhézia 

• Vysoká tepelná odolnosť 

• Vysoká pevnosť spoja 

• Odolnosť voči vode 

• Rýchle odparovanie 

• Ľahká aplikácia 

• Presná aplikácia 

• Odolný voči slabým kyselinám alebo zásadám 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Báza:    syntetický kaučuk 
Farba:    prírodná 
Teplota nanášania:  min. 15 °C 
Hustota:   cca 1,2 g/cm3 
Viskozita:   400 - 500 mPas 
Obsah pevných látok:  cca 29,5 % 

Tepelná odolnosť:  do 90 °C 
Otvorený čas:   cca 1 h (v závislosti na teplote a vlhkosti) 

DOPORUČENÝ SPÔSOB SPRACOVANIA 

Lepidlo sa nanáša v tenkej rovnomernej vrstve na oba lepené povrchy. Pred nanesením lepidla sa 
uistite, že povrchy sú čisté, suché, zbavené nečistôt a prachu, oleja, farieb a lakov, ktoré nepriľnú k 

podkladu, vosku, mazivám atď. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov teplota lepidla a lepené povrchy 
by mali byť medzi 16 - 27 °C. Používajte iba na dobre vetraných miestach. Pokiaľ je to možné, 
odporúčame nádobu pred použitím poriadne pretrepať. Pred použitím skontrolujte kompatibilitu 
nastriekaním lepidla na malú plochu lepených materiálov. Tento výrobok môže poškodiť niektoré 
materiály. Nastriekajte zo vzdialenosti približne 10 - 20 cm kolmo na povrch. Naneste tenkú 
rovnomernú vrstvu lepidla, aby ste dosiahli pokrytie približne 80 až 100 % povrchu. 
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Ak je to potrebné, nastriekajte ďalšiu vrstvu lepidla na oblasti, ktoré vyžadujú viac lepidla. Naneste 
lepidlo na obidva spojené povrchy, jeden povrch zvisle a druhý vodorovne. Nechajte lepidlo mierne 
zaschnúť, kým sa pri dotyku nelepí na vašu ruku. Lepené plochy zlepte dokopy a spojte dostatočným 
tlakom. Na dosiahnutie rovnomerného tlaku na dosiahnutie maximálnej spojovacej sily sa odporúča 
použiť valček. Nechajte pôsobiť 24 hodín. Za špecifických podmienok sa vlastnosti produktu môžu 
meniť, preto produkt pred použitím poriadne otestujte, či spĺňa požadované vlastnosti. 

ČISTENIE 

Čerstvé lepidlo je možné odstrániť z nástrojov a chemicky odolných materiálov pomocou acetónu 
alebo benzínu. Vytvrdené lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky. 

SKLADOVANIE 

Lepidlo by sa malo skladovať v súlade s pravidlami skladovania horľavých látok v hermeticky 
uzavretých nádobách pri teplote medzi 10 °C a 25 °C. Doba použitia je 12 mesiacov od dátumu 
výroby. 

BALENIE 

500 ml 

BEZPEČNOSŤ 

Dodržiavajte priemyselné hygienické opatrenia. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte 
v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt je klasifikovaný ako 
nebezpečný a vysoko horľavý - podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Lepidlo je 
určené na profesionálne použitie.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše praktické skúsenosti a výsledky laboratórnych testov. Keďže nemôžu 

zohľadniť všetky možnosti prípadného použitia, sú nezáväzné. Údaje nepredstavujú ani garanciu kvality, ani ubezpečenie 

vlastností. Z týchto údajov a tiež z nášho bezplatného technického poradenského servisu nemôžu byť vyvodené žiadne právne 

nároky. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie 

vydania a je platné od uvedeného dátumu. 


