
Express 25 Plus
Lepidlo na tvrdé drevo, univerzálne použiteľné pre sedací nábytok a ostatné 
náročné spoje

Vlastnosti
RAKOLL® Express  25  Plus  je  vysoko  hodnotné 
PVAc lepidlo, ktoré dosahuje veľmi dobré konečné 
pevnosti  spoja.  Škáry zlepené lepidlom RAKOLL® 

Express  25  Plus  sa  vyznačujú  veľmi  dobrou 
odolnosťou  proti  dynamickému  zaťaženiu  pri 
súčasnom statickom zaťažení.

Zatriedenie podľa DIN EN 204 – D 2

Použitie
• Lepenie konštrukcií 
• Manuálne kolíkovanie u sedacieho  nábytku
• Lepenie blokov a škároviek z tvrdého dreva
• Lepenie blokov a škároviek z mäkkého dreva
• Korpusové a montážne spoje

Pokyny pre spracovanie
Otvorený  a  lisovací  čas  sú  pri  práci  výrazne 
ovplyvnené  napr.:  vlhkosťou  vzduchu,  savosťou 
materiálu, naneseným množstvom lepidla a pnutím 
materiálu.

Dobré  výsledky  sa  dosiahnu  za  nasledujúcich 
predpokladov :

Teplota miestnosti, materiálu a
lepidla :                                                   18 … 20 °C
Vlhkosť dreva  :                                        8 … 10  %
Relatívna vlhkosť vzduchu :                   60 ...  70  %

Množstvo nánosu : 
Montážne lepenie :                           140 … 200 g/m2

Plošné lepenie :                                80 …  140 g/m2 

Otvorený čas pri 20°C :                             cca. 8 min.
Lisovací tlak u dielov bez pnutia :  0,1 … 0,5 N/mm2

Minimálny lisovací čas (lepenie pri 20°C ) : 
kolíky a čapy z tvrdého dreva  :                      10 min.
lepenie blokov z tvrdého dreva  :          12 … 15 min. 
škárovka :                          8 … 13 min.

Príprava dreva
Pri tvrdom dreve musí byť dodržaná  vlhkosť dreva 
8 – 10 %. 
Hobľovanie, spájanie a lepenie by malo byť podľa 
možnosti uskutočnené v ten istý deň.

Nános lepidla 
RAKOLL® Express  25  Plus  sa  zvyčajne  nanáša 
jednostranne,  rovnomerne  štetcom  alebo  iným 
nanášacím zariadením.
Pri  masíve z tvrdého dreva a u exotických drevín, 
odporúčame obojstranný nános.

Lisovanie
Lepené diely spojíme v priebehu otvoreného času a 
lisujeme  tak  dlho,  pokiaľ  nie  je  dosiahnutá 
dostatočná počiatočná pevnosť.

Farbenie dreva
RAKOLL® Express  25  Plus  nespôsobuje  žiadne 
farbenie  dreva.  Kovy  v  spojení  s kyselinami 
obsiahnutými v dreve však môžu spôsobiť farebné 
zmeny, zvlášť pri lepení dubu.

Čistenie
Pracovné nástroje pred zaschnutím lepidla očistiť 
vodou.
Separátor pre lisovacie plechy a diely zariadení :
ACMOS 1124 B
ACMOS 81 - 400 WE

Chemicko - technické údaje

Báza: Polyvinylacetátová disperzia
( PVA c )

Farba : žltá, po uschnutí svetlohnedá
                                    priesvitná    
Viskozita : cca 20.000 mPa. s
pri 20 °C : Brookf. HBT, kužel 5, 
                                    20  Upm, + 20°C
Biely bod : + 5°C



pH : cca. 4,5 Skladovanie
 Označenie

V dobre uzatvorených originálnych baleniach pri 
normálnej teplote 12 mesiacov. Pri dlhšom 
skladovaní lepidlo pred použitím dobre rozmiešať.
Citlivé na mráz !

RAKOLL® Express  25 Plus nepodlieha povinnosti 
označovania  podľa  platných  predpisov  pre 
nebezpečné látky.

Technický stav  : august 1998
Od tohto dátumu sú odlišné údaje uvedené v skôr vydaných technických listoch neplatné.

Dovoz a distribuce v ČR :  
VEBEL Servis, s.r.o.

Dovoz a distribúcia v SR :  
VEBEL SK, s.r.o.

     Certifikát  ISO
       9001 : 2000  

Sklad Brno : 
Severní 6
Tel/fax : +420 543 251 431 
Sklad Březnice : 
Za nádražím 472 
Tel/fax : +420 318 635 325
Sklad Semily : 
Bořkovská   627
Tel/fax : +420 481 624 915
         
Sklad Martin :
Bystrička 34
Tel : +421 43 422 30 66
Fax : +421 43 430 88 03
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