
Technický list 

LIGNOFIX D3  
Disperzní lepidlo pro vodovzdorné 

montážní a plošné lepení dřeva  

Stránka 1 z 1 
 

Disperzní lepidlo pro vodovzdorné montážní a plošné  lepení d řeva, odolnost v ůči vod ě 
kategorie D3 – dle normy ČSN EN 204.  
 
Oblast použití: Lepidlo je určené pro lepení dřeva, dřevotřísky, MDF. K výrobě truhlářských výrobků, 
kuchyní, zahradního nábytku a v modelářství. Je vhodné pro profesionální i hobby využití. Slepený 
spoj odolává dlouhodobému působení zvýšené vlhkosti i krátkodobému působení tekoucí vody, je 
tvrdý a transparentní. 
 
Podklad: Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
 
Návod k použití (lepení d řeva): Lepidlo naneseme na jednu nebo obě slepované plochy v celkovém 
množství 120 – 200 g/m2 tak, aby lepidlo nevytékalo z lepené spáry, a během 5 minut obě slepované 
části k sobě přitiskneme. Pro vyšší odolnost spoje držíme obě části stlačené mírným tlakem ve 
svorkách nejméně 20 minut (měkké dřevo) a až 2 hodiny (tvrdé dřevo). Úplné vytvrzení nastává po 24 
hodinách. Aplikace se provádí při teplotě vyšší než 15 °C. Platí jak pro lepené materiály, tak lepidlo 
i okolní prost ředí. 
 
Údržba: Všechny pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou, lepidlo nenechávejte 
na nářadí zaschnout. 
 
Způsob nanášení: Štětcem nebo válečkem. 
 
Bezpečnost práce: Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
První pomoc: Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo. Přetrvávají-li 
dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledat lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky setřít dokonale suchým 
hadříkem nebo papírovým ručníkem a potom umýt vlažnou vodou a mýdlem, pokožku dobře 
opláchnout. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. 
Při zasažení očí, odstranit z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, okamžitě vyplachovat proudem 
vody min. 15 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. 
Vyhledat lékařské ošetření. 
Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby 
nedošlo k zadušení zvratky. Vyhledat lékařskou pomoc a ukázat štítek popř. obal výrobku.  
 
Skladování:  V původních dokonale uzavřených obalech na suchém a dobře větraném místě. 
Skladovat v teplotním rozmezí +5 až +30 °C. Chránit před mrazem.  
 
Odstra ňování:  Prázdné obaly a obaly s vyschlým výrobkem je možné uložit spolu s obyčejným 
odpadem, obaly s nevyschlým produktem předejte jako nebezpečný odpad specializované firmě. 
 
Výrobce neru čí za škody zp ůsobené výrobkem p ři jeho nevhodném použití a aplikaci. 
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