
	 	 	 	
	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТ 
EMMEVIL RH-3/5 

 
Обща информация 
Emmevil RH-3/5 е ПВА лепило, използвано за клас D3 резистентни на вода 
продукти (съгласно EN 204/92) в индустриите, свързани с дървесина. 
 
Основно приложение 

- врати и прозорци 
- плоскости от HPL до ПДЧ 
- сглобки със средно време на натиск 
- масивна дървесина 
-  сглобки с висока честота 

 
Характеристики 
Вид       ПВА дисперсия 
Външен вид     бяла лепкава течност 
Вискозитет Brookfield 6/20 rpm 20°C 15000± 2000 mPas 
pH       3-4 
TMF       6-7 °C 
 
Условия за нанасяне 
Околна среда и материал   18-20 °C 
Влажност на дървесината   8-12% 
Влажност на въздуха    50-70% 
Количество продукт    Повърх. лепене: 80-140 гр/м2 
       Сглобки, масив:150-180 гр/м2 
Отворено време (20°C, 65% влажност, 150 гр/м2): 7-8 мин 
Минимално време на натиск:   Масив:25-60 мин 
       Пластични слоеве 20°C:20-25 мин 
       Пластични слоеве 70°C:20-25 мин 
 
Препоръки за употреба 

- Нанасяйте необходимото количество на равномерен слой върху една от 
залепваните повърхности. Дозирането на количеството следва да е 
точно, тъй като по-голямото количество ще намали времето до 
готовност, а по-малкото ще доведе до дефекти в лепенето; 

- Материалите, които ще се лепят, да са чисти от прах и анти-адхезивни 
вещества като масла, олио, парафин и др.; 

- Осигурете мин. 18°C на помещението за работа и на материала. При 
по-ниски температури, времето за лепене се увеличава; 



	 	 	 	
	

- Следете влажността. Високота влажност пречи на изсъхването на 
лепилото. По-ниска влажност води до бързо образуване на филм. И в 
двата случая това може да доведе до образуване на балони, мехури и 
дефекти; 

- Натискът върху залепваните материали следва да се осъществява във 
времето за лепене, докато се образува достатъчна лепителна сила; 

- Лепилото да не се оставя в контакт с незащитени железни инструменти 
и опаковки. Препоръчва се използване на опаковки от неръждаема 
стомана, усилен полиестер, пластмаси като PVC, PE; 

- Продуктът е готов за употреба. Да не се променя състава! Малки 
количества вода може да се добавят при висока гъстота при употреба; 

- При продължително складиране, разбъркайте добре преди употреба; 
- Винаги правете проби преди лепене на нови материали или материали, 
складирани продължително; 

- Почиствайте инструментите с хладка вода; 
- Резистентността на вода се постига след 7-мия ден при 20°C от 
момента на лепене. 

 
Съхранение 
Съхранявайте продукта на сухо и хладно място в оригиналните опаковки, 
стабилността му ще се запази за 12 месеца. 
 
Опаковки 
1000кг/350кг/30кг/25кг 
 
Безопасност 
Преди употреба се снабдете с информационен лист за безопасност 
 
Техническите характеристики са резултат на внимателни лабораторни 
изпитвания по специани процедури. Поради голямото разнообразие от 
фактори на околната среда и начини на производство, някои от данните 
могат да варират.  
 
Производител 
Emmebi International Italia 
 
Официален вносител     Превод: А.Н.Н.-2 ООД 
А.Н.Н.-2 ООД, гр. София 
Тел: 02/931 40 49 
www.lakove.bg 
 


