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Adhesin A 2354 
 
Datum vydání:  09/2004 
 
Typ lepidla: disperze na bázi syntetické pryskyřice s obsahem 

plastifikátorů  
 
Oblast použití: nízkoviskózní a rychle tvrdnoucí lepidlo používané 

v obalovém průmyslu na nelakované materiály. Celkově 
lepení papíru.  

  
Charakteristika: 
 
Viskozita: 1.800 ±200mPa.s Brookfield RVDV, 3/20/23, ISO 2555 
 
pH: 4,5 ± 1,0   ISO 976 
 
Vlastnosti produktu: Adhesin A 2354 vytváří elastický film. Lepidlo vyhovuje FDA 

175.105.  
 
Zpracování: nejvhodnější pracovní teplota je 18°C až 25°C. 
 
Nanášení: prostřednictvím válečku, trysky, krouživým pohybem 
 
Rozpouštění: Adhesin A 2354 lze ředit studenou vodou dle potřeby.  
 
Čištění: Nevytvrzené lepidlo lze snadno odstranit vodou. Smáčecí 

prostředky zvyšují účinnost čištění. 
 
Skladování: Lepidlo spotřebujte během 6 měsíců od data výroby. 

Optimální skladovací teplota v rozmezí 15°C až 25°C, po 
použití obal důkladně uzavřete. Před použitím důkladně 
zamíchejte. 

 
Upozornění na rizika/ 
Bezpečnostní pokyny/ viz. Bezpečností listy 
Přepravní předpisy 

 
Upozornění:  Údaje uvedené v tomto technickém listu, zejména 

doporučení ohledně aplikací a použití, jsou dle našich 
znalostí a zkušeností. Díky rozdílnosti použitých materiálů a 
podmínek testů, dle kterých byly získány výše uvedené 
údaje, důrazně doporučujeme provést vlastní nezávislé 
zkoušky na konkrétních materiálech za konkrétních 
podmínek. Za řádné odzkoušení a schválení dané 
technologie plně odpovídá zákazník. Z verbálních doporučení 
nebo poradenství nemůže být pro firmu 
Henkel ČR vyvozována žádná hmotná 
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odpovědnost za případnou nefunkčnost technologie. 
 
 

Tento Technický list nahrazuje všechna předchozí vydání. 

 
Henkel KGaA . 40191 Duesseldorf 
Distribuce: Henkel ČR s.r.o., skupina AIG, U Průhonu 10, 170 04 PRAHA 7 
tel.: +420 220 101 413, fax: +420 220 101 653 
industrial-adhesives@henkel.com. www.industrial-adhesives.com 
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