
    

BONIPUR D-35 
Jednozložkové polyuretánové lepidlo 
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• Odolnosť proti vode DOdolnosť proti vode DOdolnosť proti vode DOdolnosť proti vode D4444    (ČSN EN 204)(ČSN EN 204)(ČSN EN 204)(ČSN EN 204)    

• Navrhnuté pre drevo s vysokou vlhkosťouNavrhnuté pre drevo s vysokou vlhkosťouNavrhnuté pre drevo s vysokou vlhkosťouNavrhnuté pre drevo s vysokou vlhkosťou    

• Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý prvý spojprvý spojprvý spojprvý spoj    

• DobraDobraDobraDobra    priľnutie k materiálupriľnutie k materiálupriľnutie k materiálupriľnutie k materiálu    

• Vysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosťVysoká konečná odolnosť    

• Odolný voči starnutiuOdolný voči starnutiuOdolný voči starnutiuOdolný voči starnutiu 

• Široké Široké Široké Široké použitiepoužitiepoužitiepoužitie 

• Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje Neobsahuje organické rozpúšťadláorganické rozpúšťadláorganické rozpúšťadláorganické rozpúšťadlá 

 

CHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKACHARAKTERISTIKA    

Jednozložkové polyuretánové lepidlo s prídavkom modifikačných 

činidiel v triede vodotesnosti D3 podľa PN-EN 204. Po dosiahnutí plnej 

pevnosti má spoj veľmi dobrú priľnavosť k dreveným povrchom. 

Lepidlo má expanzné vlastnosti, pení v kontakte s vlhkosťou a zväčšuje 

svoj objem.. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE    

Báza polyuretán    

Farba hnedá 

Vôňa charakteristická 

Obsah suchej hmoty 100 % 

Pracovná teplota 15 – 25 °C 

Otvorená doba 25 – 50  minút* 

Viskozita 8000 ± 500 mPa∙s 

Nanášanie lepidla 100 – 700 g/m2 

Sila stlaSila stlaSila stlaSila stlacccceniaeniaeniaenia 0,1 – 0,5 N/m2 

Čas žehlenia 1 h 15 min – 1 h 45 min 

Vlhkosť dreva do 25  % 

Vlhkosť vzduchu 60 – 70% 

 
 * Otvorená doba závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Uvedené 

hodnoty boli zamerané v laboratórnom prostredí.   
 
 

POUŽITIEPOUŽITIEPOUŽITIEPOUŽITIE    

Lepidlo je určené na profesionálne použitie, na lepenie drevených 

prvkov, ktoré sú často vystavené vlhkosti alebo sú vystavené neustálym 

poveternostným podmienkam, vrátane: 

- drevené a drevom podobné karosérie, 

- prvky záhradného nábytku, 

- ploty, 

- schody. 

Umožňuje lepenie dreva, ocele, betónu a kameňa 

prírodné a syntetické.    

    

    

    

NÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIENÁVOD NA POUŽITIE    

BONIPUR D-35 a lepené látky by mali mať teplotu min. 15°C. Lepené 

povrchy by mali byť suché, očistené a odprášené.  

Lepidlo nanášajte na jednu stranu štetcom alebo stierkou, fľaše 

s dávkovačom, aplikátorom, ručným valčekom alebo strojom (pomocou 

trysiek alebo valcov Po aplikácii spojte lepené prvky a rovnomerne 

pritlačte. Odporúča sa použiť vodnú hmlu vo výške cca. 10 g/m2 

na vrstve lepidla aplikovaného tesne pred vstupom do lepených 

prvkovPoužitie lisu je potrebné na dosiahnutie správneho pevnosť 

spoja.  

Spoj získa očakávanú odolnosť po 24 h. 

    

ČISTENIEČISTENIEČISTENIEČISTENIE    

Čerstvú špinu na náradí a chemicky odolných látkach odstráňte 

s pomocou acetónu. 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    

6 mesiacov od dátumu výroby. 

    

BALENIEBALENIEBALENIEBALENIE 

Balenie: 1kg, 5kg, 10kg, 220kg, 1000kg. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vydanie 9, septembra 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. 


