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FIX D1  
LEPILO ZA LES 
 
Disperzijsko lepilo brez topil za lepljenje lesa, papirja, 
kartona, tekstila in drugih poroznih materialov.  
 
 
 
 
 
LASTNOSTI 
• Za notranje površine. 
• Bele barve; ko se lepilo utrdi, je spoj transparenten. 
• Brez topil. 
• Okolju prijazno. 
 
PODROČJE UPORABE 
• Za širinsko in debelinsko lepljenje lesa visoke gostote. 
• Za montažna lepljenja lesa visoke gostote. 
• Za lepljenje papirja, kartona in tekstil. 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Osnova       vodna disperzija polivinilacetatnega polimera 
Barva       bela, ko se lepilo utrdi, je spoj transparenten 
Hitrost vezanja      srednje hitra 
Viskoznost pri 23 ˚C (Brookfiled RVT, vr.4/20 obr.min -1) 4000- 7000 mPa s 
Ph vrednost (ISO 976)     ca. 4,5 
Kredna točka      ca. 5 ˚C 
 
NAVODILA ZA UPORABO 
• Lepilo nanesite v količini od 150 do 200 g/m² ročno skozi nastavek za nanašanje enostransko na gladko in 

suho površino, očiščeno prahu, maščob in druge umazanije. 
• Čas stiskanja je odvisen od pogojev lepljenja (temperatura okolja, lepila in lepljencev, vlažnosti materiala) in 

se giblje od 4 do 40 minut, pritisk pa se giblje v območju od 0,2 do 0,7 N/mm² 
• Optimalni pogoji dela so:  

Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev: 18-20 ˚C 
Relativna zračna vlaga v prostoru: 60-70 % 
Vlažnost lepljencev: 8-12 % 

• Odstopanja od pogojev dela od priporočenih (optimalnih), npr. les z višjo vlago, večji nanosi lepila, nižje 
temperature lepljenja, vplivajo na podaljšanje potrebnega časa stiskanja. 

• Ne lepiti pri temperaturah nižjih od +15 ˚C. Lepljence lahko obdelujemo po 24 urah. 
 

PAKIRANJE 
• 500 ml plastenka 
 
SKLADIŠČENJE 
18 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži. NE SME ZMRZNITI! 
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ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE  
Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o 
odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem 
prodajnem zastopniku TKK. 
 
OPOZORILO 
Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela 
priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe. 
 


