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Opis proizvoda: 
 
TECHNOMELT KS 224/2 izkazuje naslednje lastnosti: 
 

 
 
Uporaba 

 Hitrost lepljenja robnih trakov od 10 m/min. 

 Specialno izdelan za  ročno lepljenje robnih trakov    
       z ročno lepilko, hitrost lepljenja 3m/min. 

 Lepljenje z nanosom lepila direktno na robni trak. 

 Robni  trakovi:  furnir,  melamin,  poliester,  PVC*, 
ABS*, PP* do debeline cca. 1 mm 

 
*Primernost  je  odvisna  od  lastnosti  posameznih 
materialov,  na  katere  so  nalepljeni  robni  trakovi  in  od 
temeljnega premaza. 
Priporočamo  predhoden  preizkus  ustreznosti  (tudi  v 
primeru debelejših robov). 

 
Lastnosti 

 Nizka viskoznost 

 Nizka temperatura nanosa 

 Hitro taljenje 

 Odlično vlaženje 

 Visok izkoristek lepila 
 
 
Tehnične lastnosti 
TECHNOMELT KS 224/2  
Temperatura zmehčanja (Ring&Ball), °C            8̴5 
Viskoznost (Brookfield‐, 140°C, mPa.s):             ̴85.000 
Viskoznost (Brookfield‐, 180°C, mPa.s):             ̴17.000 
 
Odpornost na temperaturo °C                              ̴ 75 
 
testirano na hrastovem furnirju debeline 0,6 mm z uporabo 
Henklove  metode povečevanja temperature. 

 
 
 
 

 
Navodilo za uporabo 
Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne 
ukrepe. 
 
Temperatura obdelave: 
Priporočena delovna temperatura 
  V talilni posodi:      120 – 140 °C 
  na valju za nanos:  120 – 140 °C 
 
Varnostna opozorila 
Če prekoračimo priporočeno delovno temperaturo, se 
lahko tvorijo zdravju škodljivi razgradni produkti.  
Vonj, ki se sprošča,  lahko povzroči draženje. Če 
prekoračena delovna temperatura traja daljši čas, 
obstaja dodatna nevarnost razgradnih produktov. 
 V vsakem primeru je potrebno poskrbeti za 
preprečitev nastajanja hlapov – poskrbite za dobro 
zračenje in odzračevanje (npr. odsesovanje).  
 
 
Skladiščenje 
Lepilo  je  potrebno  shranjevati  v  originalno  zaprti 
posodi  v  hladnem  in  suhem  prostoru.  Rok  trajanja  2 
leti ( v originalno zaprti posodi). 
 
Označevanje 
Upoštevajte varnostni list! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnologija:  EVA 

Tip proizvoda  talilno lepilo  

Namen:  Lepljenje robov 

Izgled:  Granule, naravna barva
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Omejitev odgovornosti 
Opomba: 
Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena 
in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih 
izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki 
je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, 
zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za 
proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi 
ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno 
priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za 
potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. 
Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem 
listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu 
zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno 
drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica 
naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne 
zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek. 
 
V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel 
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel 
Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno 
upoštevajte naslednje: 
V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, 
odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru 
ne sme presegati zneska zadevne dobave. 
 
V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S. 
velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti: 
Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena 
in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih 
izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema 
odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in 
pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane 
uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da 
predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove 
ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z 
informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli 
drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, 
razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali 
telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh 
odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti 
za izdelek. 
 
V primeru izdelkov, ki jih dobavljata Henkel Corporation, Resin 
Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja 
izjava o omejitvi odgovornosti: 
Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in 
veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj 
nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi 
primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne 
varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito 
ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. 
Glede na navedeno korporacija Henkel izrecno zavrača vse 
odgovornosti, specificirane ali predpostavljene, zaradi 
posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe 
ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z 
izpadom prihodka. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in 
sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. 
Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen 
uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta 
izdelek je lahko krit z enim ali več patentov znotraj ali izven ZDA. 
 
Uporaba blagovne znamke 
V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v 
tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, 
registrirane v ZDA ali drugje. Znak ®označuje blagovno znamko 
registrirano 
pri uradu U.S. Patent in Trademark Office. 
Reference 0.1 

 


