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expresné lepidlo
na drevo
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je interiérové lepidlo na drevo s veľmi rýchlou tvorbou 
spoja. Lepenie s ním umožňuje dosahovanie extrémne 
krátkych lisovacích časov a zároveň výrazne skracuje 
celkový čas lepenia a následného opracovávania, resp. 
mechanického zaťaženia. 

Duvilax® Expres LS je vhodný na lepenie montážnych 
a plošných spojov (kolíkovanie, škárovka, latovka), na 
lepenie dýh, rámov, pozd¾žne spájanie (cink), výroba 
dverí, návytku, parkiet a na stolárske práce. Lepí tvrdé 
drevo, mäkké drevo, drevotriesku 
a aglomerované materiály na báze buničiny. Konečná 
pevnosť spoja zodpovedá hodnotám EN 204 v triede D2 
(zvýšená odolnosť proti vode).
Lepidlo je vhodné aj na lepenie rôznych materiálov 
v domácnosti - papier, kartón, textil, koža a i.
Duvilax® Expres LS je zvlášť vhodný pre domácich 
majstrov a modelárov. V zásade je ním možné zlepiť 
akékoľvek savé materiály navzájom.

Použitie: Lepidlo sa nanáša rovnomerne na očistený 
materiál. Po nanesení lepidla sa spoj zloží a zlisuje. 
Dåžka lisovacieho času závisí od pracovných teplôt a 
savosti lepených materiálov. Pohybuje sa v rozmedzí od 
1 do 20 min. Minimálna pracovná teplota je 15°C.
Duvilax® Expres LS je vhodný na lepenie detských 
hračiek a predmetov prichádzajúcich do nepriameho 
styku s potravinami.

Druh nánosu:
Jednostranne alebo obojstran-
ne

Spôsob nánosu: Štetec, stierka, valec, nástrek

Spotreba: 120 - 180 g/m2

Otvorená doba: max. 8 minút

Teplota 
spracovania:

min 15°C (dreva, lepidla a 
miestnosti)

Vlhkos� dreva: 8 - 12 %

Relatívna vlhkos�
vzduchu:

65 - 75 %

Lisovací tlak: > 0,7 MPa

Lisovací èas:
od 1 minúty pri ohreve
10 až 20 minút pri izbovej 
teplote

Koneèná 
pevnos�:

po 4 hodinách

Upozornenie: 
Pred každým použitím lepidlo dôkladne premiešajte. 
Použité náradie očistite pred schnutím vodou.
 
Balenie:   
0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 30 kg, 125 kg, 
200 kg, 1000 kg.
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