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TERMOKOL 2015 

ADEZIV DE ETANSARE AL MUCHIILOR PRIN TOPIRE 

 

 

DESCRIERE 

 

Termokol 2015 adeziv de etansare ale muchiilor prin topire pentru furnir, melamina, poliester, abs, 

pvc. 

 

ADEZIV DE TOPIRE:                                                                           TERMOKOL 2015 

 

Tip 

Punct de topire (ASTM E-28) 

Forma 

 

CULOARE: marcat /15-natur-bej 

                                    

VASCOZITATE: 

la 200°c (astm d 3236)       

     

SECURITATE: 

 

MARCAREA  -      Nu se marceaza conform legislației, nu este material periculos 

- Semne de securitate:                    nu sunt 

- Semne de periculozitate:              nu sunt 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: 

 

PREGATIRE:  bazele (tabla de pal-/mdf) vor trebui sa fie in unghi de 90°,usacate si fara praf. Pentru 

a obtine o priza buna baza si muchia trebuie sa fie la temperatura camerei ( intre 28-25°c si nu mai 

putin de 18°c). Trebuie evitat curentul din incapere. Umiditatea optima a lemnului este intre: 8-10 %. 

 

TEMPERATURA DE LUCRU:    160°C (recomandat) inainte de lipire adezivul trebuie sa atinga 

temperatura de lucru. 

Temperatura in sistemul de lipire trebuie urmarita cu atentie. La temperaturi prea scazute 

rezulta o lipire nereusita.(vascozitatea se mareste, aplicarea devine dificila, timpul deschis se 

scurteaza). La temperaturi prea ridicate adezivul se deterioreaza. Pe perioada de oprire al masinii 

temperatura trebuie scazuta la 160°C. 

 

CANTITATEA NECESARA: cantitatea adezivului trebuie urmarita pentru a fi sigur ca este aplicat pe 

toata suprafata dorita, acest lucru se poate urmarii folosind muchii transparente. In caz  normal 

cantitatea propusa este de 150-250 g/m². 

Viteza de incarcare  –minim 12 metri / minut,  temperatura de lucru a rolelor de aplicare 170-200°C. 

Se vor lua in considerare instructiunile de folosire  si lucru a producatorului masini de aplicat cant. 

Condițiile de muncă, manevrarea masini de lipit cant, modul de operare, structura de hârtie, toate 

influențează calitatea de lipire . 

 

 

adeziv de topire eva copolimer 

98-108°c 

granule 

60 000-80 000 mPa s 
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CURATIREA 

Vasele de topire trebuie curățate la intervale regulate. Acumularea excesivă de materiale 

carbonizate va reduce semnificativ eficacitatea încălzitoarelor si va afecta transferul de căldură. 

Pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv atunci când vasele sunt reci,se recomanda un amestec de 

clorură de metilen si toluen într-un raport de 1:1. 

 

DEPOZITARE: Adezivul se depoziteaza in locuri uscate si racoroase (max. 25°c), in ambalaj original 

ferit de surse de caldura si foc. Termenul de valabilitate este de minim 3 ani de la data fabricatiei. 

 

Toate informatiile de mai sus sunt orientative. pentru stabilirea conditiilor de lucru finale sunt 

necesare realizarea testelor corespunzatoare. 

 

AMBALARE  - saci de  plastic 25kg net 

 

Datele si informatiile prezentate in aceasta fisa sunt rezultatul unor cercetari si experiente de 

laborator, si practice, avand drept scop alegerea celor mai optime metode de lucru si intrebuintare 

de catre utilizator. Deoarece modul de utilizare poate sa difere de la caz la caz fata de prescriptiile 

noastre, rezultatele optime –nu le putem garanta. informatiile si datele tehnice  prezente in aceasta 

fisa au caracter specific, ce pot ajuta utilizatorul la stabilirea celor mai optime metode de folosire a 

adezivului ( produsului). Astfel, datele nu trebuie interpretate ca parametrii de strictete de produs. 

 


