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VLASTNOSTI
� Transparentná kvapalina
� Na báze alifatických polyizokyanátov
� Dobré disperzné vlastnosti
� Lepený spoj dosahuje duroplastické vlastnosti

OBLASTI POUŽITIA:
� Lepené spoje, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť proti vode a vyšším teplotám

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPRACOVANIE:
DORUS R. 397 sa primieša do disperzného lepidla a miešaním sa vytvorí homogénna zmes. 
Miešať odporúčame pomaly, aby nedochádzalo k tvorbe výparov.
Na lepenie používajte vždy len čerstvo pripravenú zmes, ktorú musíte spracovať počas zadaného času spracovateľnosti.
Čas spracovateľnosti a čas tuhnutia lepidla DORUS sa po pridaní tužidla veľmi nezmení, preto sa i naďalej riaďte technickými listami 
disperzných lepidiel a uvedených podmienok ich spracovania.
Pri nanášaní lepidla za určitých okolností môžu nasiaknuť alebo sa aj rozpustiť niektoré gumové diely alebo nanášacie valčeky. 
U svojho dodávateľa preto zistite, ktoré nanášacie valčeky alebo gumené diely sú odolné proti účinkom polyizokyanátov.

ZMES LEPIDLA + TUŽIDLA:
� D2 lepidlá, ako je DORUS MD 041 + 1% tužidla DORUS R. 397 = zodpovedá skupine D3 podľa EN 204.
� D3 lepidlá, ako je DORUS MD 074 + 5% tužidla DORUS R. 397 = zodpovedá skupine D4 podľa EN 204.
� Disperzné lepidlá pre 3D -technológiu lisovania ako DORUS FD 140 + 5% tužidla R. 397 = zvýšená odolnosť proti vode a teplu

NEPREHLIADNITE:
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom. Pri kontakte s očami ich ihneď vymyte tečúcou vodou. 
Po požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Likvidácia odpadu: S vytvrdnutými zvyškami produktu naložte ako s komunálnym odpadom. Nádobu s nevytvrdnutými zvyškami produktu 
uložte na mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Kódové číslo odpadu (EEC) podľa európskeho katalógu odpadov si je možné 
vyžiadať u výrobcu.
Skladovanie: Na chladnom suchom mieste v neotvorených, originálnych nádobách po dobu až 9 mesiacov. Ak obsah nádoby nie je úplne 
spotrebovaný, musí byť absolútne tesne uzavretá, pretože produkt je citlivý na vlhkosť a kontakt so vzduchom stráca svoj účinok.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111

Viskozita (Brookfield, 20 ot/min): cca 1250 mPa.s


