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OPIS PRODUKTU 

 
PARACOL SUPER D3 je jednozlo�kové biele lepidlo 

na základe polyvinyl-acetátu s mimoriadne vysokou 
lepiacou silou a dobrou odolnos�ou voèi vode. 
 

APLIKÁCIA 
 
PARACOL SUPER D3 mo�no pou�i� na väè�inu 

druhov dreva, aj exotického � ale nie na drevo, ktoré 

uvo¾òuje tekutiny. 
                                
                               PARACOL SUPER D3, - pomocou tohto lepidla je mo�né 

vyhotovi� spoje, ktoré vyhovujú triede odolnosti B3 pod¾a 

normy DIN 68602, ak sa lepidlo nanesie po oboch stranách 

a ak sa lepidlo nechá na vzduchu krátko naoxidova�  (± 3 

min). 
Odolnos� lepidla voèi vode sa dá e�te zvý�i� pridaním 

vhodného tu�idla do lepidla. 
 

TEPLOTA SPRACOVANIA 
 
Od  0 °C 
 

POVRCHY 
 
V�etky povrchy musia by� suché, èisté a bez  prachu a 
mastnôt. V prípade potreby povrch odmastite pomocou 

èistiaceho prípravku Top Cleaner, MEK, alkoholu alebo 

etanolu. Ak je to potrebné, pou�ite podklad. Odporúèame 

vykona� skú�ku pri¾navosti � aby sme sa ubezpeèili, �e 

prípravok je na dané pou�itie skutoène vhodný. Ak máte 

pochybnosti, tak kontaktuje na�e oddelenie podpory 

zákazníkov.  
 
 

BALENIE 
 
750 g - 5 kg - 10 kg - 25 kg 
 
 

SKLADOVATE¼NOS� 
 
12 mesiacov, ak je prípravok skladovaný v pôvodnom 

neotvorenom balení v chladnom a suchom prostredí. 
 

BEZPEÈNOS� 
 
V prípade kontaktu s poko�kou : poko�ku opláchnite 

ve¾kým mno�stvom vody (15 min) alebo ju osprchujte. 

Ak poci�uje potom e�te stále nevo¾nos�, tak vyh¾adajte 

lekársku pomoc. Prosím, pozrite si ná� bezpeènostný list.  
 
 
 
 

 
 
 

VLASTNOSTI 
 
Obsah pevných látok    52 ± 1% 
Hustota (20C)   1,09 ± 0,01 g/cm2 
Minimálna teplota pre tvorbu povrchovej blany  ± 5 °C (DIN 43787) 
pH 3 
Vzh¾ad povrchovej blany    prieh¾adná 
Medza pevnosti po 5 min  3.3 N/mm2 (DIN 53787) 
Medza pevnosti po 15 min  6.2 N/mm2 
Medza pevnosti po 30 min  7.2 N/mm2 
Medza pevnosti  pod¾a normy D3  
(po 7 dòoch pri 23 °C a 50 % R.V.) 

15 N/mm2 (DIN 53787) 

Medza pevnosti  pod¾a normy D3  
(po 7 dòoch pri 23 °C a 50 % R.V. a 4 dni ponorenia vo voder) 

3 N/mm2 (DIN 53787) 



KVADROCHEM, s.r.o. 

Technická è.5 

821 04 Bratislava 

tel.02/43636272, fax.02/43422443 

PARACOL SUPER D3 

Marec 2003 

Revízia � 2         Technický list 

2/1 

Údaje na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti mô�u byt zmenené alebo upravené. V prípade 

neúplnosti nenesieme �iadnu zodpovednos�. Pred pou�itím produktu odporúèame overi� si vhodnos� jeho pou�itia. Platia na�e 

v�eobecné predajné podmienky. Táto verzia nahradzuje v�etky predchádzajúce. 

 

05 2001 

Medza pevnosti pod¾a normy D3  
(po 7 dòoch pri 23 °C a 50 % R.V.  
4 dni ponorenia vo vode a 7 dní pri 23 °C a 50 % R.V. 

> 10 N/mm2 (DIN 53787) 

 


