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VERO - JPVC  
Lepidlo pro spojování PVC 

 

CHARAKTERISTIKA 

VERO - JPVC je thixotropní lepidlo na bázi tetrahydrofuranu vhodné pro spojevání tvrdého i měkčeného PVC 

VÝHODY 

• Tixotropní systém 

• Rychlé a bezpečné lepení PVC materiálů 

• Krátká doba vytvrzení 

• Vhodné pro lepení ABS 

• Minimální smrštění 

 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

 

Hustota při 23 °C 0,95 - 1 g/ cm3 CSN EN ISO 1675 

Spotřeba materiálu ≈ 250 – 400 g/m2  

 

APLIKACE 

Lepené plochy očistěte od hrubých nečistot. Spojované částice očistěte a odmastěte čističem na bázi acetonu, nastříkaným na 

savém bílém papíru. Lepené plochy musí být před nanesením lepidla suché. Lepidlo před nanesením dobře promíchejte. Lepidlo má 

pomalu stékat a vytvářet jemný film. Naneste rovnoměrnou a souvislou vrstvu lepidla na oba lepené materiály. Při nanášení lepidla 

zabraňte vzniku bublinek. Ihned po nanesení lepidla spojte oba materiály k sobě. Takto držte několik sekund, dokud se vrstvy lepidla 

nespojí. Potom odstraňte zbylé lepidlo savým papírem. Otevřená doba na zpracování lepidla VERO - JPVC (doba od nanesení 

lepidla po spojení lepených dílů) závisí na teplotě prostředí a na množství nanesené vrstvy lepidla. Prvních 10 minut po spojení 

s lepeným dílem nehýbejte. Při teplotách pod +10°C se tato doba prodlužuje minimálně na 30 minut. 

 

 

BALENÍ 

Produkt se dodává v předem dohodnutých obalech, standardně v 0,5; 1; 5 či 10 kg plechovkách. 

 

 

SKLADOVÁNÍ 

Produkt by měl být skladován na suchém a stinném místě. Teplota skladování a transportu by neměla překročit 25 °C a neměla by  

být ani pod 5 °C. Za těchto podmínek je životnost systému 12 měsíců. 

 

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE 

Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se 

bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

 

POZNÁMKA 

Informace o vlastnostech produktu a aplikaci byly získány měřením a z aplikačních testů. Tento aplikační list obsahuje pouze 

doporučení, aplikace produktu musí být přizpůsobena podmínkám použití. Pro získání dalších informací nás, prosím, kontaktujte.  
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