Lepidlo Griffon Uni 100
Lepidlo Griffon:Lepidlo na bázi tetrahydrofuranu (THF stabilizovaný), obsahuje
cyklohexanon a butanol. Ztuhlé a vytvrzené lepidlo odpovídá podmínkám, které povolují jeho
použití při zásobování pitnou vodou potrubím PVC-U.
Rozsah použití: Na lepení tahově pevných spojů tlakových rour (např. potrubí an pitnou
vodu) s fitinky PVC-U, na lepení kabelového kanálového potrubí, střešních okapů z PVC-U
apod.
Příprava lepených ploch: Konce trubek upravte do pravého úhlu. Z vnější strany seřežte
hranu na 15° a začistěte.Lepené plochy očistěte od hrubých nečistot a osušte. Zasunutím
trubek vyměřte hloubku na nanesení lepidla a vyznačte na konci trubky. Na savý (krepový)
papír naneste čistič Griffon a důkladně očistěte. Po každém čištění krepový papír vyměňte.
Lepení: Lepidlo Griffon před použitím dobře potřepejte. Na obě očištěné a suché plochy
štětcem naneste v podélném směru souvislou a rovnoměrnou vrstvu lepidla (u hrdla tenčí a u
konce trubky hrubší). Trubky a fitink zasuňte až na doraz tak, abyste nepootočili lepené díly a
několik vteřin podržte. Lepené díly musí být zasunuté do 4 minut od začátku nanášení lepidla.
Teplota nad +25°C nebo tenčí vrstva lepidla způsobuje zkrácení otevřené doby zpracování.
Velikost štětců:
25 = 8 mm, 32-50 = 1“, 200-250 = 2 ½“, nad 300 = 3“
Důležité upozornění: Po dobu 5 min od přilepení spoje mechanicky nezatěžujte. Při teplotě
pod +10°C se tato doba prodlužuje na 15 min. Spouštění slepeného potrubí do výkopu
doporučujeme nejdřív po 10-12 hodinách. Orientační výpočet časového intervalu čakání před
takovou zkouškou: 1 hodina na 1 bar. Tyto pokyny mají pomáhat při práci zaškolených
pracovníků. Podrobné informace najdete v bezpečnostním listě.
Dodržujte pokyny na položení trubek od výrobce a fitinků. Do sběru odevzdávejte jen
prázdné obaly. Obal se zbytky produktu odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu.
Xi Dráždivý. F Vysoce hořlavý. R 36/37 Dráždí očí a dýchací orgány. S2 Uchovávejte mimo
dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosahu
zapálení – Zákaz kouření. S25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte v dobře
větraných prostorách.
Hustota: 0,99 g/cm3. Obsah organických rozpouštědel (VOC): 1,00 kg/kg. Obsah celkového
organického uhlíku – TOC: 0,68187 kg/kg
První pomoc: Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujte
velkým množstvem vody.
Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby
Výrobce: Bizon International, Dr.A.F.Philipsstraat 9, NL-4460 AD Goes
Distributor: Vágner pool, s.r.o., Nad Safinou 348, 252 42 Vestec, Praha západ,
IČ:27121062, tel.: 244 913 177

