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GAZUR TF
Použití: 

Jednosložkové lihové lepidlo na bázi modifikované fenolické pryskyřice. Určeno k lepení všech druhů 
materiálů  (kovy,  plasty,  podlahové  krytiny,  papír,  dřevo apod.).  Tekutá  konzistence  pro  nanášení 
štětcem, nebo válečkem. Neobsahuje zdraví škodlivá rozpouštědla. Umožňuje lepení za studena i za 
tepla.  Lepení  za  tepla  se  doporučuje  pro  aplikace,  kde  je  potřeba  dosáhnout  výrazného  zvýšení 
pevnosti a odolnosti lepeného spoje. 

Vlastnosti:

barva tmavě červená 
pevnost ve smyku 10 Mpa
viskozita 2 - 4 Pa.s (23 oC) 
měrná hmotnost 1,05 - 1,15 g/cm3

spotřeba 100 – 120 g/m2

chemická odolnost spoj trvale odolává olejům a tukům, ropným látkám, brzdovým kapalinám, 
vodě, slabým alkáliím a kyselinám, UV záření

teplotní odolnost do 300 oC (při lepení za tepla)

Návod k     použití:  

1. Lepení za studena:
Přípravek naneseme  rovnoměrně  na  obě  strany lepeného  spoje.  Po nanesení  necháme odvětrat
cca  5  –10  minut  a  poté  obě  strany spojíme.  Nesmí  dojít  k  přeschnutí.  Spoj  přitlačíme,  nebo 
zaválečkujeme kvůli odstranění možných vzduchových bublin. Při běžné pokojové teplotě je spoj  
manipulovatelný za asi 30 minut. 

2. Lepení za tepla:
Lepidlo aplikujeme na obě strany lepeného spoje a necháme úplně zaschnout (Tak aby nenesené 
lepidlo přestalo být lepkavé na povrchu. To trvá cca 30 minut při pokojové teplotě. Pokud chceme 
toto zasychání výrazně urychlit, můžeme použít zvýšenou teplotou (max. 70  oC).  Následně obě 
strany lepeného spoje přiložíme k sobě a zajistíme pomocí přípravku proti posunutí. Přítlačná síla  
by se měla pohybovat v rozmezí 1 - 1,5 Mpa. Následně se celý přípravek vloží do pece, kde dojde  
k vytvrzení lepeného spoje. K dosažení předepsané pevnosti je potřeba dosáhnout v místě lepeného  
spoje výdrže na teplotě 190 oC po dobu nejméně 15 minut. 

Pro ředění lepidla a čištění nástrojů lze použít líh nebo aceton. Velké zředění však ovlivní pevnost
lepeného spoje.

 
Balení:

• 1 l, 5 l a 10 l  (popřípadě dle dohody s výrobcem)

Skladování:

• Lepidlo Gazur TF skladujte v uzavřených obalech při teplotě 5 oC - 15 oC
• Záruční doba 6 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

• Výrobky Gazur TF je hořlaviny I. třídy
• Při případném zasažení pokožky ji očistěte lihem, umyjte vodou a mýdlem

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je 
však nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením instrukcí nebo použitím produktu k nevhodnému účelu. 
Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydaní technického listu výrobku. Ty jsou k dispozici na naší webové stránce. 
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