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EMFIBOIS D4                                                                                                                                               

Vlhkosti odolné podľa normy EN 204-D2        

POPIS 

EMFIBOIS D4 jednozložkové lepidlo pre vodevzdorné spoje.  

POUŽITIE 

EMFIBOIS D4 je používané v drevárskom priemysle pre lepenie okien, dverí, deliacich stien 

a panelov. Výroba schodiska.                                                                                                                                                     

Je vhodný pre lepenie čapových a ozubených spojov, lepenie tvrdých a exotických drevín. 

Lepenie HPL dosiek. 

Ďalšie použitie produktu konzultujte s technikmi firmy EMFI Slovakia s.r.o.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Farba biela, v suchom stave priesvitná

Viskozita

Brookfield RVT/hrot 

6/20rpm:7000±1000mPa.s

Hustota pri 20°C 1,15

pH cca 3

Otvorený čas pri 20°C 4 až 7min

Konečné vytvrdnutie pri 20°C 24 až 48hod

 
INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE 

Príprava povrchu: 

Povrch materiálov musí byť suchý, bez prachu a mastnoty prípadne iných  cudzorodých látok, 

ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu lepenia. 

Ak je to nevyhnutné, obrúste kovové povrchy a očistite ich. 

Vlhkosť dreva cca 8 - 10% pre optimálne zlepenie, 10-14%  pre lepenie okien. 

 

Aplikácia: 

Nanášame rovnomerne, jednostranne v tenkej vrstve so štetcom, stierkou, valčekom, 

nanášacím strojom (musí byť z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu). Lepidlo nesmie prísť do 

styku so železom- hrozí nebezpečie zafarbenia.  U tvrdého a exotického dreva sa doporučuje 

obojstranný nános.  

Lisovací tlak: 0,2-0,4 N/mm
2 

pri plošnom lepení 

  0,1-1,0 N/mm
2 

u lamiel alebo vrstvenom dreve 

Lisovacie časy:  

Lepenie špár pri 20°C od 15min 

Plošné lepenie (HPL) pri 20°C od 20min 

Plošné lepenie (HPL) pri 50°C cca 5 min 

Plošné lepenie pri 80°C cca 2min 

   

Čistenie: 

Prebytok lepidla, šmuhy a nástroje môžu byť čistené s vodou.  
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SPOTREBA  

150g/m 
2 
pri ručnom nanášaní 

100g/m 
2 
pri strojovom nanášaní 

 

SKLADOVANIE 

Doproručená teplota skladovania v originálnych uzavretých nádobach je 10 až 25°C. 

Nevystavujte mrazu. 

15°C cca 8 mesiacov 

20°C cca 6 mesiacov 

25°C cca 4 mesiacov 

30°C cca 2 mesiace 

 

BALENIE 

5,6,10 a 25kg plastové nádoby 

750g fľašky 

1000kg kontajner 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete v karte bezpečnostných údajov. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POZNÁMKA : 
  Informácie podané v tomto návode sú len základnými informáciami. Spotrebiteľ musí pred začatím práce skontrolovať zlučiteľnosť 

materiálov a pracovný postup. Naše výrobky sú vysoko kvalitné a nemôžu byť príčinou zlých výsledkov, ktoré boli spôsobené 
nesprávnym postupom užívateľa pri aplikácii tohto výrobku. V prípade neistoty, či pri dotazoch sa skontaktujte s naším informačným 
centrom. 


