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• Bleskový prvý spojBleskový prvý spojBleskový prvý spojBleskový prvý spoj    

• Vysoká tepelná odolnosť spojaVysoká tepelná odolnosť spojaVysoká tepelná odolnosť spojaVysoká tepelná odolnosť spoja    

• Vysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosť    

• Nastaviteľná šírka prúdu lepidlaNastaviteľná šírka prúdu lepidlaNastaviteľná šírka prúdu lepidlaNastaviteľná šírka prúdu lepidla    

• Vodovzdorný spojVodovzdorný spojVodovzdorný spojVodovzdorný spoj    

• Rýchle schnutieRýchle schnutieRýchle schnutieRýchle schnutie    

• Jednoduchá aplikáciaJednoduchá aplikáciaJednoduchá aplikáciaJednoduchá aplikácia    

• Rovnomerná aplikáciaRovnomerná aplikáciaRovnomerná aplikáciaRovnomerná aplikácia    

• OOOOdolnosť proti slabých kyselín a zásaddolnosť proti slabých kyselín a zásaddolnosť proti slabých kyselín a zásaddolnosť proti slabých kyselín a zásad    
    

CHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKA    

Jednozložkové kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku 

s prísadou modifikačných zložiek v organických rozpúšťadlách. 

Charakterizuje sa moderným, mobilným systémom lepenia, na ktoré 

nie je potrebné žiadne dodatočné zariadenie.  

 

TECHNICKÉ PARAMETRETECHNICKÉ PARAMETRETECHNICKÉ PARAMETRETECHNICKÉ PARAMETRE    

Báza Syntetický kaučuk    

Farba prírodná 

Vôňa charakteristická 

Obsah suchej hmoty cca. 30 % 

Pracovná teplota min. 15°C 

Otvorená doba cca. 4 godz* 

Viskozita 400 – 500 mPa∙s 

Objemová hmotnosť cca. 1,2 g/cm3 

Tepelná odolnosť spoja do 90°C 

Wydajność 8 – 10 m2 

 
*Otvorený čas závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Uvedené hodnoty 
boli namerané v laboratórnych podmienkach.   
 
 

POUŽITIEPOUŽITIEPOUŽITIEPOUŽITIE    

Lepidlo je určené na profesionálne použitie v nábytkárskom priemysle. 

Používa sa na lepenie: 

- obrúb HPL 

- nábytkové dosky (drevotrieska, MDF, HDF, melamín) 

- plastov (PP, PCV, ABS, HIPS) 

- okrajov nábytku (PCV, ABS, prírodné) 

- materiałów tapicerskich 

- čalúnnických pien, látok, kože, gumy, kartón, väčšina kovov a pod. 

Toto lepidlo nie je vhodné na lepenie polystyrénu, mäkkého PVC 

a materiály potiahnuté PVC. 

 

 

 

    

    

    

NÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIE    

BONIFIX CONTACT SPRAY 860 a lepené materiály zohrejte na teplotu  

min. 15°C. Lepené povrchy by mali byť suché, odmastené, očistené 

a odprášené.  

Pred použitím riadne potrepte balenie. Striekajte rovnomerne, 

nanášajúc tenkú vrstvu zo vzdialenosti 10-20 cm na obidva lepené 

povrchy.  V prípade pohlcujúcich povrchov  (napr. koža, guma a pod.) 

lepidlo naneste dvakrát. Nechajte v pokoji cca 2-5 minúty, spojte lepené 

prvky a rovnomerne pritlačte. Použitie lisu, valčekov alebo kladiva 

podstatne zvyšuje adhéziu. Hladké povrchy spojovaných prvkov 

odporúčame zdrsniť, a z kovových povrchov odstrániť hrdzu 

a vypieskovať.  

Spoj získa predpokladanú pevnosť po 24h. 

    

ČISTENIEČISTENIEČISTENIEČISTENIE    

Čerstvú špinu na náradí a chemicky odolných látkach odstráňte 

s pomocou BONIFIX CLEANER alebo BONIFIX CLEANER CITRUS. 

Stuhnuté lepidlo sa môže odstrániť len mechanickým spôsobom.        

 

SKLADOVANIESKLADOVANIESKLADOVANIESKLADOVANIE    

Skladujte vo vhodných podmienkach odporúčaných pre horľavé látky, 

v tesne uzatvorenom pôvodnom balení, pri teplote +10°C až +25°C. 

Podrobnosti o skladovaní sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. 

 

SPOTREBUJTE DOSPOTREBUJTE DOSPOTREBUJTE DOSPOTREBUJTE DO    

24 mesiacov od dátumu výroby.. 

    

BALENIEBALENIEBALENIEBALENIE 

Tlakové balenie: 500ml. 

 

BOZP POKYNY BOZP POKYNY BOZP POKYNY BOZP POKYNY     

Dodržiavajte všetky platné BOZP pokyny. Zabráňte kontaktu s očami 

a pokožkou. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Uchovajte 

mimo dosahu detí. Výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a veľmi 

horľavý – podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  

Lepidlo na profesionálne použitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vydanie 2, august 2021r. Toto vydanie nahrádza predchádzajúcu verziu. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z praktických pokusov a výsledkov našich laboratórnych skúšok, a v žiadnom prípade sa nesmú rozumieť ako právna záruka vlastností, lebo 

nemáme vplyv na rôzne spôsoby použitia materiálov  s našimi výrobkami. Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku. Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku. Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku. Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku.  


