
TECHNICKÝ LIST 

 
UNILEP SPRAY H22 

  striekacie kontaktné lepidlo  pre autočalunníctvo a výrobu nábytku  
 

Kontaktné lepidlo na báze roztoku chloroprénového kaučuku, živice a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo je 
pripravené k aplikácii striekaním. Podľa želania môže byť zafarbené na červeno. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
Sušina (ISO 1625)       cca 17-20% 
Viskozita (Fordov pohárik 4 mm )     55 - 65 s 
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie     od 30 s do 5 minút 
Otvorená doba (možnosť kontaktného lepenia)     max. 30 minút 
Množstvo nanášaného lepidla (obojstranne)    0,10-0,30 l/m
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Teplotná odolnosť (s tužidlom/bez tužidla)    120°C / 90°C 
Doporučené tužidlo (pomer 1:20, životnosť zmesi až 8 hodín)  LEABOND SBS

 

 
OBLASŤ POUŽITIA 
Striekacie kontaktné lepidlo pre obojstranné kontaktné lepenie nábytkárskych materiálov (post-forming) a na 
lepenie koženky, textílií, autočalúnenie a obdobných materiálov na savé i nesavé podklady.  
Predĺžená otvorená doba až na 30 minút po zavädnutí lepidla. 
Spoj zlepený lepidlom UNILEP SPRAY H22 odoláva zvýšenej teplote do 90°C, pri použití zmesi s tužidlom LEABOND 
SBS až 120°C. Suchý film lepidla je elastický a vodoodolný.  
  
NÁVOD NA POUŽITIE 
Na obidve suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla. 
Necháme 30 sekúnd až 5 minút zavädnúť (podľa savosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a 
potom lepené plochy spojíme. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách, konečná pevnosť 
a maximálna teplotná odolnosť po 7-10 dňoch. Lepidlo UNILEP SPRAY H22 sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti 
riedenia je možné použiť RIEDIDLO RS (výrobca LEAR, a.s.). 
V prípade použitia tužidla LEABOND SBS sa pripraví zmes v pomere 1:20 (tužidlo:lepidlo) a spracuje sa najneskôr do 
8 hodín (pri 20-25°C). Účinnosť tužidla znižuje prítomnosť vody alebo vysokej vlhkosti. 
Doporučené nanášanie : vzduchová nízkotlaká striekacia pištoľ s tryskou 1,8 - 2,2mm tlak vzduchu 4-6 atm (0,4-0,6 
Mpa), najlepšie s rotujúcim prúdom vzduchu.  
 
UPOZORNENIE: 
Horľavina I. triedy nebezpečnosti, chráňte pred ohňom (symbol F vysoko horľavý, R-veta: R11), výpary rozpúšťadiel 
sú dráždivé (symbol Xi - dráždivý, R-veta R-36 - dráždivý) 

 zmes výparov a vzduchu je výbušná, 

 pri práci s lepidlom nepite, nejedzte a nefajčite, 

 v prípade nevoľnosti ihneď vyhľadať lekára, 

 zaistite dokonalé vetranie, 

 lepidlo nevylievajte do kanalizácie ani do prírody, zbytky a obaly likvidujte na povolených skládkach, 
 
 
Výrobca lepidla, LEAR,a.s.,  Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. 
 
BALENIE A SKLADOVANIE 
Lepidlo je dodávané v plechových nádobách 1,0 a 10 l, 25 l a v sudoch po 200 litrov. Skladujte na suchom, dobre 
vetrateľnom mieste, v tieni. Takto uskladnené lepidlo má záruku 6 mesiacov od dátumu expedície. Pred použitím 
premiešať!  
 
Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžme prevziať zodpovednosť za 
výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme lepidlo vyskúšať. Naša obchodno-technická služba Vám pri používaní 
lepidla ponúka odbornú technickú  pomoc.  


