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Dvojzložkové polychloroprénové lepidlo na opravu dopravných pásov 
 
Stručná charakteristika: 

VUPROFIX N je dvojzložkové chloroprénové kaučukové lepidlo na opravu gumových dopravných pásov 
za studena a na lepenie obuvníckych materiálov . Lepidlo je svetlobéžovej farby.  

Riedidlo    trichlóretylén  
Spotreba   0,6 - 0,9 kg/m2 

Sušina    14  2 % 

Konzistencia (Ford  8)  90 až 120 sekúnd 

Použite do    24 mesiacov odo dňa výroby 

Zložka A:   VUPROFIX N/A 
Zložka B:   sieťovadlo VUPROFIX N/B 

Návod na použitie: 

Lepidlo pred použitím treba zmiešať so sieťovadlom v hmotnostnom pomere 100:7, prikryť a nechať 10 minút 
reagovať. Pripraviť len také množstvo lepidla, ktoré je potrebné na určenú prácu, pretože po zmiešaní so sieťo-
vadlom prebieha chemická reakcia a po 4 - 8 hodinách je lepidlo zosieťované a teda nepoužiteľné. Sieťovadlo sa 
pôsobením vlhkosti (aj vzdušnej) znehodnocuje. Tesne pred použitím treba zmes znovu premiešať. Na zdrsnené a 
očistené plochy naniesť jednu vrstvu zmesi štetcom alebo stierkou. Náter nechať schnúť do úplného vyprchania 
rozpúšťadla (cca 1 - 2 hodiny). Potom naniesť druhý náter, ktorý sa nechá schnúť cca 40 minút. Vrstva lepidla 
musí byť pred spojením ešte mierne lepkavá. Natreté plochy priložiť k sebe a spoj na niekoľko sekúnd zalisovať v 
studenom lise pri špecifickom tlaku 0,4 - 0,5 MPa. Spoj doporučujeme namáhať až po 24 hodinách.  
V zimnom období pri teplotách pod + 5 °C odporúčame lepidlo pred aplikáciou vytemperovať na 18 °C - 20 °C, 
nie však priamym ohrevom. Kvalita lepidla sa znižuje dorieďovaním, a preto len v prípade vysokej viskozity dopo-
ručujeme riediť malým množstvom trichlóretylénu. 

Čistenie: 

Náradie sa čistí trichlóretylénom. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT a pod. 

Balenie:  

Lepidlo sa balí do nenávratných plechoviek o obsahu 6,3 kg, alebo podľa dohody s odberateľom. 

Skladovanie: 

Lepidlo VUPROFIX N sa skladuje v pôvodných obaloch . Teplota v skladovacej miestnosti sa môže pohybovať od 
+ 10 °C do +25 °C. 

Záruka: 

Výrobca zaručuje pri dodržaní uvedených aplikačných postupov kvalitu spoja po dobu 24 mesiacov odo dňa výro-
by. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

VUPROFIX N nie je horľavou  kvapalinou v zmysle STN 65 0201. Pri práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku. 

UPOZORNENIE 

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie parametrov PND  684 041 - 00. Pri použití iných meracích zariadení 
alebo metodík možno namerať iné hodnoty než tie, ktoré uvádza horeuvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť 
pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý k iným účelom, než je 
predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za akých bude lepenie vykonávané. Na takto 
použité výrobky výrobca nemôže dávať záruku na kvalitu spoja. 
Celkový prehľad o našom obsiahlom programe poskytuje katalóg našich výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k 
dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplat-
né. 
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