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H.B.Fuller Austria GesmbH 
 PRODUCT 

INFORMATION 

 
 
 

ICEMA R 145/12 

 
 

VRSTA PROIZVODA:  Enokomponentno PU lepilo brez vsebnosti topil, 
 ki veže ob prisotnosti vlage. 

 
PODROČJE UPORABE: Montažna leplenja najrazličnejših vrst. ICEMA®R 145/12 

zelo dobro oprijema na kovine kot so pocinkano železo, 
plemenita jekla, grundirana jekla, aluminij, barvne kovine ter 
plastični materiali: DKS, GF –poliestri, trdi PVC, ABS, SAN, 

PA, PC, PMMA, materiali iz lesa, materiali na bazi 
cementa.   

  
OPOZORILO:  Zaradi številnih različnih  materialov ter  zaradi 

možnosti velikih razlik v adhezijskih lastnostih pred 
uporabo lepila v proizvodnji, priporočamo preizkus 
oprijema. 

 
TEHNIČNI PODATKI:   

 
GOSTOTA (20O):  pribl. 1,10 g/cm3

VISKOZNOST :    pribl. 3500 mPas 
ODPRTI ČAS: 
(pri 20°C, 50% rel. Vlage)   
brez nanosa vodne megle pribl. 15 minut 
z nanosom vodne megle pribl. 7 minut 
BARVA:  rumeno oranžna (RAL Nr. 2000)    
VARNOSTNE MERE: Glejte varnostni list 
RAZREDČILO:  Lepilo se uporablja brez dodatka razredčila 
ČISTILNO SREDSTVO: ISA Verdunner 1 (za čiščenje orodij) 
RAZREDČILO:  Lepilo se uporablja brez dodatka razredčila 
UPORABA:   100-200 g/m2, odvisno od namena uporabe 
DELOVNA TEMPERATURA: najmanj + 10OC :  
ROK TRAJANJA:  6 mesecev pri temperaturi med -25OC in +30°C v zaprti 

embalaži. Odprto embalažo zrakotesno zapreti, zaščititi 
pred vplivom vlage in čimpreje porabiti. 
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 NAVODILA ZA UPORABO 

 
Splošno 
 

ICEMA® R 145/12 reagira pod vplivom vlage v trden trajnoelastičen film . Za reakcijo zadostuje običajno že vlaga, ki 
se nahaja v zraku ali v porah lepljencev. Čeprav je zračna vlaga v normalnih razmerah zadostna, običajno vlago 
vseeno dodajamo v obliki vodne megle. Vpliv temperature in vlage  na trdnost spoja je v specifičnih primerih uporabe 
priporočljivo raziskati. 
Več vlage in povišana temperatura pospešita reakcijo strjevanja lepila, ter tudi vplivata na skladiščenje,  na tim. odprti 
čas in čas strjevanja lepila. V tem tehničnem listu so zato podatki  informativni in so odvisni od vsakokratnega 
delovnega  okolja. 
 
Priporočila: 
 

          Ob reakciji in strjevanju  nastaja ogljikov dioksid, zato se lepilo v odvisnosti od debeline nanosa,distance spajanih          
delov (prostora med lepljenci), temperature ter pritiska bolj ali manj močno zapeni in tako zapolni reže. Ta lastnost je 
za večino primerov dobrodošla in je prednost tega lepila. V določenih primerih, kadar pa je tak način spajanja moteč, 
lepila  ne moremo uporabiti. 

 
Pri medsebojnih lepljenjih poroznih materialov, prodira  na spojnem mestu nastalo spenjeno lepilo neodvisno od  
viskoznosti v notranjost lepljencev. To velja tudi za EPS-trdo peno (Styropor) kot sredico sendviča vse dokler ima 
lepilo delovno viskoznost manjšo od 8000 mPas (20°C). Pri višji viskoznosti enakomerno prodiranje spenjenega 
lepila  ni več zagotovljeno. V takem primeru obstoja nevarnost, da se na površini lepljencev pojavijo vidne izbokline-
mehurji. 
Pri lepljenju trdnejših odn. gostejših materialov npr. Alu pločevine z ekstrudirano polistirolno trdo peno ali PUR trdo 
peno, obstoja zato nevarnost mehurjenja spojenih materialov zaradi penjenja lepila, ki v takem primeru ne more 
prosto ekspandirati. V takih slučajih si lahko pomagamo z izdelavo tim. odzračevalnih kanalov katere zažagamo v 
trdo peno   1-2 mm globoko. 
 

Navodila za nanašanje 
 

ICEMA ® R 145/12   enostransko  nanesemo s pomočjo Pfohl-valjčka, zobato lopatico, s pomočjo strojev za valjčni 
nanos, z Lutzke rotacijsko napravo, z brizganjem s tim Airless-Air-Kombi napravo. Pri nanosu z brizganjem je 
obvezna uporaba odsesovalne nape. 
  

Dodajanje vlage 
 

Da dosežemo pospešeno  strjevanje lepila in se izognemo vplivom nihanja vlažnosti delovnega okolja  se običajno  
poslužimo namernega dovajanja vlage v obliki vodne megle. 
Vodno meglo nanesemo na nanešen film lepila ali pa v nekaterih primerih tudi na nasprotno površino. Običajno 
zadostuje že količina ca. 40 g vode po m2. 
 
 

Sestavljanje in stiskanje 
 

Dele je potrebno takoj po nanosu lepila oziroma po nanosu vlage sestaviti in stisniti. Vsekakor moramo to storiti v tim. 
“OPRTEM ČASU”. Do končne reakcije lepila morajo biti deli stisnjeni toliko, da so lepljene površine v kontaktu. 
Zahtevani pritisk in način prešanja lepljencev je v široki meri odvisen od materiala, velikosti in reže. Lepilo samo za 
strditev ne rabi nikakršnega pritiska, pritiska rabimo le  toliko, da so delii v medsebojnem stiku. 
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Časi stiskanja 
 

Časi stiskanja so odvisni od temperature in vlažnosti. V kolikor lepilni film ovlažimo kot že omenjeno, veljajo naslednji 
orientacijski časi: 
 
pri:  +20°C cca. 30 minut 
 
 +40°C cca. 12 minut 
 
 +60°C cca. 5 minut. 
 
V tem času je v splošnem dosežena taka trdnost spajanih delov, ki omogoča nadaljno obdelavo. Končna trdnost  je 
dosežena šele v nekaj dneh. 
 
Natančnejše čase se mora za specialna lepljenja določiti, ker se glede na navedene okoliščine spreminjajo. V takih 
primerih vam svetujemo, da zahtevate našo strokovno pomoč. 
 
 
STANJE: 19.02.02 (zamenjuje vsa predhodna izdanja) 
Izdano s strani: SBU Assembly, Lab Dept. 
 
NATISNJENO: 16.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

H.B.Fuller Austria 
Ges.m.b.H 
Kaplanstrasse 30 
A-4600 Wels 
Tel: + 43 7242 409 0 
Fax: + 43 7242 409 349 

Uvoznik in distributer: 
K.L.P. d.o.o. 
Murnova 16, 1234 Mengeš 
PE: Ljubljanska 45, 1241 Kamnik 
Tel. +386 (0)1 830 36 50 
Fax +386 (0)1 830 36 59 
info@klp.si, www.klp.si 

 
 
  
  

VAŽNI NAPOTKI: 
Lepilo je specifični produkt katerega smejo  uporabljati le tehnično  usposobljeni delavci ob upoštevanju smernic navedenih v tem 
tehničnem listu. 
Hraniti otrokom nedostopno! Ne skladiščiti skupno s hrano! Embalažo je potrebno neprodušno zapirati ter strokovno skladiščiti! Naša 
pismena navodila, tehnični listi, navodila za uporabo ali druge tiskovine so izdelani in sestavljeni na podlagi lastnih raziskav, rezultatov 
našega razvoja ter naših praktičnih izkušenj. 
Isto velja tudi za naša ustna priporočila in navodila. 
Zagotavljamo stalno kvaliteto in tehnične lastnosti naših proizvodov. Uporaba naših proizvodov in s tem povezano doseženi rezultati so 
izključno v vaši pristojnosti. Na uporabo naših proizvodov namreč vplivajo tudi številni zunanji faktorji na katere kot proizvajalec lepila 
ne moremo vplivati ali jih predvideti. 
Naše tehnično svetovanje tako ustno kot pisno ali praktično je neobvezno- tudi v zvezi morebitnih zaščitnih pravic do tretje osebe- in 
vas ne odvezuje, da ne bi naše produkte tudi sami vsestransko in ustrezno preizkusili glede na namen in način uporabe. 
V ostalem veljajo naša določila o prodajnih in dobavnih pogojih. 


