Duvilax® VP
Przemysł drzewny
produkcja mozaikowego parkietu
Charakterystyka:

Duvilax® VP, jest specjalnym klejem wyprodukowanym na podstawie dyspersji octanu winylu. Jest
modyﬁkowany wypełniaczem, biocydem i innymi substancjami pomocniczymi. Duvilax® VP nie
znajduje się w wykazie substancji szkodliwych dla zdrowia (brak oznaczeń R i S).

Właściwości:

Wodna dyspersja jest koloru kremowego o charakterystycznym zapachu. Nietoksyczna, niepalna,
niewybuchowa, ulega biodegradacji, nie szkodzi zdrowiu, nie stanowi zagrożenia higienicznego.

Parametry:

zawartość suchej masy
lepkość
pH
czas otwarty

Zastosowanie:

min. 59,0 %
2 500 – 5 000 mPa.s (Rheotest)
4 000 – 10 000 mPa.s (Brookﬁeld RVT, ISO 2555)
4–6
min. 4 minuty

Opakowanie i transport:

Duvilax® VP jest specjalnym klejem dyspersyjnym przeznaczonym do przemysłowej produkcji
mozaiki parkietowej. Klei się nim drewniane listwy do tekstylnej siatki na liniach produkcyjnych.
W zależności od rodzaju linii produkcyjnej lepkość kleju można zmieniać poprzez rozcieńczanie
wodą.
30 kg bębny PE; 125 kg bębny PE; 200 kg bębny stalowe; 1000 kg pojemniki plastikowe.

Przewóz:

cysterny kolejowe, autocysterny i inny transport drogowy.

Przechowywanie:

Duvilax® VP należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach
w temperaturze od 5°C do 40°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Gwarancja:

6 mesięcy. Z gwarancji można skorzystać tylko przy przestrzeganiu wyżej wymienionych warunków
przechowywania.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny
w konkretnych warunkach.

i

nie może być podstawą do reklamacji. Przed każdym zastosowaniem zaleca się przebadanie produktu

Szczegółowych informacji udziela:

Duslo a.s. - Polska
“Prymus” Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul.Turyńska 101
Tel.: + 48 32 219 08 78, 79
Fax: +48 32 216 96 44
e-mail: prymus@prymus.net.pl
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DUSLO, a. s.
Divízia polymérov
927 03 Šaľa
Slovenská republika
Internet: www.duvilax.sk, www.duslo.sk
Tel.: + 421 - 31 - 775 41 80, - 775 45 18,- 775 30 64, - 775 22 75
Fax: + 421 - 31 - 775 30 78, - 775 30 57
E-mail: duvilax@duslo.sk, duslo@duslo.sk
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