
    

SUPERMELT   COMFORT 
 

Tavné lepidlo na hrany pro pomaloběžná olepovací zařízení s nízkou teplotou tavení 
 

 

Vlastnosti 
RAKOLL


-Supermelt Comfort je lepidlo z umělé 

pryskyřice na bázi EVA. Má dobré zpracovatelské 

vlastnosti, dobře se taví a roztéká. Lze jej použít na 

dýhové , melaminové i PVC hrany. 

 
Použití 
RAKOLL


- Supermelt Comfort je vhodný pro lepení 

kulatých hran s aplikací lepidla na hranu a pro  práci na 

pomaloběžných zařízenáích. 
 

RAKOLL


- Supermelt Comfort má dlouhý otevřený čas! 

 
Pokyny pro zpracování 
Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu 

výrobce. 
 

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících 

předpokladů : 
 

Teplota místnosti a materiálu 18 ...  20 °C 
 

Vlhkost dřeva 8 ...  10  % 
 

Teplota zpracování na válcích 150 ... 180 °C 
 

Rychlost posuvu od 5 do 20 m/min 

 
Hrany  
Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při 

olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. 

Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést 

zkoušky na vhodnost lepidla. 
 

Řídit se doporučením výrobců hran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení 
Během delší pauzy doporučujeme snížit teplotu lepidla 

na 140°C, aby se zabránilo jeho přepalování.  

 

Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných 

časových intervalech. 

 

Chemicko-technické údaje 
Base: Ethylen-Vinylacetat- 

 kopolymer (EVA) 
 

Viskosita: cca. 37.500 mPa.s 

( Brookfield HB,  při 150 °C ) 

 

Bod měknutí:  ca. 82 °C 

( Ring + Kugel  dle  ASTM E 28 ) 

 
Barva 
RAKOLL- Supermelt Comfort je dodáván v barvách 

natur, bílá, hnědá a černá 

 

Označení 
RAKOLL- Supermelt Comfort  nepodléhá povinnosti 

označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky. 

 
Upozornění 
I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají 

z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto 

by mělo být zajištěno odstranění par např. vhodným 

odsáváním 
 

Skladování 
RAKOLL- Supermelt Comfort  skladovat v chladu a 

suchu. Zpracovatelnost je 12 měsíců. 
 

 

 

Technický    

 list 

    

 

Technický stav  : 29.12. 2005 

Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických listech neplatná. 
 

Důležité upozornění : 
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích. 

Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit! 

Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků 

našich výzkumů a našich praktických zkušeností.Současně platí námi předané ústní informace. 

Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme 

ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit. 

Naše technické poradenství slovní, písemné a  zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich 

produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.  Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky. 

 


