
 
 
 

Technický list 08.01 Tavná pistole 

 

Výrobek  Tavná pistole určená k lepení materiálů za tepla roztaveného polyetylénu 
(tavné tyčinky). 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná s vysokou lepivostí mnoha materiálů; 
þ Lepený spoj odolný vlhku a vodě; 
þ Lepení kombinací materiálů savý - nesavý; 
þ Technologie lepení ,,za tepla“ přímo směřované na styk lepeného spoje; 
 

Použití  - Pro interiéry i exteriéry; 
- Lepení a napojování tepelné izolace (MIROLON) potrubí teplé vody; 
- Lepení materiálů ze dřeva, korku, skla, plastů, kovů, textilie apod; 
- Lepení papíru, lepenky, keramiky, umělých květin, těsnění drobných trhlin;  
- Lepení / fixace PE vlhkotěsné zábrany dveří v automobilovém průmyslu 
apod; 
 

Balení  Pistole 10 a 15W 
Pistole 40 a 50W 
Náplně malé 
Náplně velké 
Náplně malé 
Náplně velké 

blistr / 1 ks 
blistr / 1 ks 
blistr / 30 ks 
blistr / 12 ks 
karton 10 kg 
karton 10 kg 

karton / 12 ks 
karton / 12 ks 
volně 
volně 

Barva  Černá 
      

Tavná tyčinka  typ 6688-C transparentníø 11 mm a délka 200 nebo 300 mm 
  typ 6688-M transparentní ø 7,5 mm a délka 100 mm 
  typ 6688-Y nažloutlá ø 11 mm a délka 200 nebo 300 mm 
      

Technické údaje pistole      
Napájení  ~ V 100 / 240  

Výkon  W 10 a 15 (malá)  
Výkon  W 40 a 50 (velká)  

Frekvence  Hz 45 / 55  
Otevřený čas  sec ≈ 10 /15  

Tepelný rozsah použití  °C +10 / +50  
Aplikační teplota  °C +160 / +180  

     
Technické údaje tyčinek   Typ tyčinky 

   C Y M 
Viskozita  Pa.s 11,0 9,0 11,0 

Bod měknutí  °C 86 88 86 
Tepelná odolnost  °C 65 67 65 

Tvrdost dle Shore A(3s)  - 88 87 88 
Pevnost v tahu  MPa 35 38 35 

Pracovní teplota  °C 160 160 160 
Doba tuhnutí  min 15 

Doba úplného vytvrzení  min 45 
Skladovatelnost  měsíce 24 

     
Podmínky skladování  V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, 

chráněno před prachem, žárem, vlhkostí a chemickými výpary. 
Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
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Pokyny  Tavné lepidlo nanášíme na předem připravený podklad (na jednu stranu 
lepených ploch) a to přesně dle šířky stykových ploch. Ihned po nanesení 
přitisknout lepené materiály k sobě a zajistit proti pohybu na dobu cca 10-15 
minut. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 08.01». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 01.02.2003 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


