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Informácie na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti môžu byť zmenené alebo upravené. V prípade 
neúplnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím produktu odporúčame overiť si vhodnosť jeho použitia, Táto verzia nahrádza 
všetky predchádzajúce. 

 

OPIS PRODUKTU 
 
PARACOL PU D4 je jednozložkové polyuretánové 
lepidlo s výplňovými vlastnosťami. Toto lepidlo 
vytvrdzuje pôsobením vlhkosti v dreve. Odolnosť voči 
vode: trieda B4 
 

POUŽITIE 
 
PARACOL PU D4 je vhodný pre všetky typy spájania, 
kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči vode. Je vhodný 
pre spájanie tropického dreva, vrstvených panelov, 
polyuretánových panelov, atď... Typické použitie: okná a 
dvere. 
 

VLASTNOSTI 
 
PARACOL PU D4 je hotové, jednozložkové lepidlo pre 
mokré a suché drevo. 
Vytvrdzovanie: plyn, ktorý vzniká počas vulkanizácie je 
slabé penidlo, ktoré sa potlačí lisovaním. Následkom 
toho je, že zlepený spoj sa úplne vyplní a tak zabráni 
vniknutiu vody. Lepený spoj nesmie byť > 1 mm. 
Lepený spoj: lepidlo neobsahuje brúsne plniace 
materiály, takže ??????? nepodlieha obrusovaniu. Môže 
sa aplikovať pri nízkych teplotách.: the adhesive does not 
contain abrasive filling materials so that sawing and 
planning are not subject to abrasion.  
 

POKYNY PRE NANÁŠANIE 
 
1. Spájanie : nanášajte pomocou štetca (nie príliš 
hustého) na jeden alebo obidva povrchy podľa toho, či 
povrchy, ktoré sa majú spojiť sú veľmi alebo málo 
absorbčné. Po pritlačení sa lepidlo môže vytlačiť zo 
spojov. Povrch, ktorý sa má pripojiť, sa môže priložiť 
okamžite. 
2. Lisovanie : doporučuje sa neodkladať lisovanie dlhšie 
ako 1/2 hodiny. Doba lisovania závisí od teploty a stupňa 
vlhkosti: cca 12 hodín pri 18°C. 
 
 

 
3. Čistenie: nevytvrdnuté, prebytočné lepidlo sa môže 
odstrániť pomocou acetónu (nepoužívajte lakovaný 
benzín). Doporučuje sa používať plastové rukavice, 
pretože lepidlo reaguje aj s vlhkosťou pokožky. 
4. Spotreba : 100 to 200 g/m², v závislosti od poréznosti 
materiálov. 
 

BALENIE 
 
750gr, 5 kg a 30 kg 
 

SKLADOVATEĽNOSŤ 
 
12 mesiacov v neporušenom obale na suchom mieste. 
 

BEZPEČNOSŤ 
 
Obsahuje polyizokyanáty / klasifikácia EEG : Xn = 
škodlivý. Škodlivý pri vdychovaní. Dráždi oči, dýchacie 
orgány a pokožku. Vdychovaním a kontaktom 
s pokožkou môže zapríčiniť senzitizáciu. V prípade 
zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite oči väčším 
množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.  
Zasiahnutú pokožku okamžite opláchnite väčším 
množstvom vody. Pri práci s prípravkom v nedostatočne 
vetranom priestore používajte vhodný  dýchací prístroj. 
V prípade nehody alebo v prípade nevoľnosti vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Údaje pre dopravu :  
RID/ADR : 6.1 - Zi 19C 
IMCO : 6.1 UN-NR 2489 
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI 
 
Tlak    1,5 až 2,5 kg/cm² 
Gravitačná sila 1.14 g/cm³ + alebo – 0.01 g/cm³ 
Odolnosť voči vode   trieda B4 podľa normy DIN 68602 
Tepelná odolnosť   odolné voči nízkym teplotám (-30°C) a dlhodobo voči 

vysokým teplotám (+100°C) 
 


