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INTERCOLL L 1707 

Informaţii tehnice 

Domeniul de utilizare 

Pentru lipirea prin procedeul cu presiune de contact a materialelor plastic celulare între ele sau cu 
materiale de tapiţare, piele, lemn, fibre dure, carton, păr cauciucat, materiale neţesute tip fleece şi 
alte materiale pentru tapiţerii, fără agenţi plastifianţi. 

Caracteristici 

INTERCOLL L 1707 este un adeziv de contact cu pătrundere rapidă, uşor de pulverizat. În cazul 
lipirii unor materiale absorbante care nu sunt supuse tensiunilor, este posibilă de asemenea 
aplicarea pe o singură parte a adezivului. 

Date tehnice 

Baza de materii prime: cauciuc SBS 

Conţinutul de substanţă cca. 57 %, conform DIN EN 827 până la constanţa masei (8.2) 
solidă: (greutatea mostrei 1 g, temperatura mediului ambiant 105°C) 

Densitatea: cca. 0,88 g/ml 

Viscozitate: cca. 300 mPas (Brookfield) 

Culoare: natur sau roşu 

Aplicarea adezivului: cu pistolul de stropit 

Dimensiunea duzei: 1,5 - 2,5 mm 

Presiunea de pulverizare: 2 - 6 bari (at) 

Timp de aerare: 0,5 - 2,0 minute, în funcţie de grosimea de aplicare, material şi 
temperatură 

Timp deschis: la aplicarea pe ambele părţi: cca. 10 minute la aplicarea pe o singură 
parte: cca. 5 minute 

Agent de curăţare: Löser 31 

Durata de depozitare: la +20°C cca. 12 luni în ambalajul sigilat original 

Temperatura de depozitare: +10°C – +35°C, sensibil la îngheţ 

Marcare conform Ordonanţei: vezi fişa cu date de siguranţă 
privind substanţele 
periculoase 

Prelucrare 

INTERCOLL L 1707 va fi aplicat cu ajutorul pistolului de stropit, de regulă pe ambele părţi care 
urmează să fie lipite. În multe cazuri, mai ales la lipiturile care nu sunt supuse tensiunilor, este 
suficientă aplicarea pe o sigură parte şi este necesară o grosime de aplicare ceva mai mare. 

Timpul de aerare depinde de grosimea de aplicare, de materialele utilizate, precum şi de umiditatea 
aerului şi de temperature ambiantă. 
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Momentul potrivit pentru lipirea cu presiune de contact este atunci când, la atingerea cu degetul, 
pelicula nu se mai trage în fire şi nu mai este umedă, însă se simte încă pronunţat lipicioasă. În 
acest moment părţile trebuie presate cu potrivire perfectă una pe cealaltă. În cele mai multe dintre 
cazuri, rezistenţa iniţială mare este suficientă pentru prelucrarea imediată încontinuare a părţilor 
lipite. Evaluarea rezistenţei finale este posibilă abia după 48 de ore. 

Pentru lipirea polistirenului expandat, este necesară întotdeauna o aplicare pe două părţi şi o aerare 
temeinică înainte de îmbinarea pieselor. În caz contrar, există pericolul de distrugere a celulelor 
polistirenului expandat. 

Se recomandă ca în timpul prelucrării, temperature materialului, a încăperii şi cea a adezivului să nu 
fie sub +15°C şi nici peste +25°C. Temperatura cea mai favorabilă de prelucrare se încadrează între 
+18°C şi +22°C. 

Instrucţiuni importante 

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi 
pe o experienţă practică îndelungată.Diversitatea materialelor utilizate şi condiţiile de lucru variate, 
pe care nu le putem influenţa, exclude orice drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De 
aceea recomandăm suficiente încercări proprii, respective un lot preliminar. În plus, vă stăm cu 
plăcere la dispoziţie pentru consultanţă tehnică.  

 


