
Vlastnosti
Kombicoll Super-N je PVAc lepidlo s dobrou vodovzdorností, které splňuje požadavky skupiny zatížení D3 podle DIN EN 204. 
Kombicoll Super-N velice rychle tuhne. Při působení tepla jsou možné nejkratší lisovací časy. Ztuhlé spáry vyplněné lepidlem 
se vyznačují dobrou odolností vůči vysokým teplotám. Obrobení lepených spár je šetrné vůči nástrojům.

Pokyny pro aplikaci
Na otevřenou dobu schnutí a dobu tuhnutí mají výrazný vliv pracovní podmínky, např. teplota, vlhkost a savost materiálů, 
množství nánosu a pnutí v materiálu.
Dobrých výsledků se dosahuje za těchto podmínek:

KOMBICOLL SUPER-N

Skupina zatížení D3 podle DIN EN 204

Nános lepidla
Kombicoll Super-N rovnoměrně naneste v tenké vrstvě 
na jednu stranu, při požadavku vyšší vodovzdornosti též 
po obou stranách, pomocí nanášecích strojů, válečku, 
zubové špachtle, štětcem nebo jiným nástrojem.

Příprava dřeva
Dílce se mají spojovat čisté a zbavené prachu nebo 
mastnoty.
Tolerance lícování prodlužují doby tuhnutí a snižují 
pevnost. Spojení dřeva by mělo proběhnout krátce před 
slepením.

Použití
Příklady klimatických podmínek a oblastí použití:

  D3: Interiér s častým krátkodobým působením tekoucí 
nebo kondenzované vody a/ nebo příležitostné působení 
vysoké vlhkosti vzduchu. Venkovní prostor: Chraňte před 
nepříznivým počasím.

  Plošné lepení povrchových dekoračních fólií
  Vysokofrekvenční lepení
  Plošné lepení HPL/CPL v lisech
  Lepení korpusů a montážní lepení
  Lepení masivního dřeva
  Lepení dveří a schodišť
  Okna, okenní hranoly, okenní kombinované prvky

Pokojová teplota, teplota materiálu a lepidla 20 °C

Relativní vlhkost dřeva 8 - 12 %

Vlhkost vzduchu 65%

Množství nánosu lepidla podle použití 50–150 g/m2

Otevřená doba schnutí cca 8–12 min.

Lisovací tlak u obrobků bez pnutí 0,1–1 N/mm2

Lisovací čas
Plošné lepení (dřevotřísková deska/HPL)

při 20 °C: 30–40 min. 
při 70 °C: cca 1 min  
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Lisy
Dílce během otevřené doby spojte a lisujte tak dlouho, dokud nebude dosaženo počáteční pevnosti potřebné k vypnutí.
Lisovací tlak má být tak velký, aby v celé oblasti spoje došlo k uzavření spáry. Mechanické pevnosti nutné pro další zpracování 
dílců je dosaženo v závislosti na materiálu a typu lepeného spoje během krátké doby.

Vyšší vodovzdornost lepených spár se vytváří pomaleji a měla by se ověřit nejdříve sedm dnů po lepení.

Zabarvení dřeva
Kvůli různému složení látek obsažených ve dřevě, mj. v závislosti na oblasti růstu a předběžném opracování dřeva, může v 
ojedinělých případech docházet k nepředvídatelnému zabarvení u různých dřevin, jako je například buk, třešeň a jiné.
Kromě toho může železo ve spojení s tříslovinami ve dřevě vyvolat změny v barevnosti, zvláště pak u dubu.
Doporučujeme provést vlastní testy!

Všeobecné pokyny
Skladovací zásobníky, kabely a nanášecí nástroje z oceli, pozinkované oceli, hliníku nebo jiných barevných kovů se kvůli 
slabě kyselému charakteru disperze nedoporučují, protože hrozí nebezpečí koroze.
Doporučujeme proto používat skladovací zásobníky, kabely a nanášecí nástroje z nerezové oceli nebo plastu 
(tvrdé PVC, polyethylen, polyesterová pryskyřice).

Chemické a technické údaje Bezpečnostní rady
Věnujte pozornost informacím uvedeným v našich 
bezpečnostních listech! (K dispozici na vyžádání).

Čištění
Pracovní nástroje ještě před zaschnutím lepidla 
omyjte vodou.

Označení
Kombicoll Super-N nepodléhá oznamovací povinnosti podle 
právě platného nařízení o nebezpečných látkách.

Báze PVAc disperze

Barvy bílá, po vyschnutí transpa-
rentní

Viskozita (Brookfield) cca 12 000 mPa.s  

Hodnota pH: cca 3

Skladování
Kombicoll Super-N skladujte v hermeticky uzavřeném origi-
nálním obalu chráněném před mrazem. Kombicoll Super-N 
může po delším skladování trochu zhoustnout. Lepidlo by 
se pak mělo důkladně promíchat, aby bylo zase připravené 
k použití. Doba skladování je až 12 měsíců.
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