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Překlad  německého technického 
listu výrobku  
 

Agsocol SP 7104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agsocol SP 7104 je kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědla s dlouhým 
otevřeným časem a dobrou tepelnou odolností. Lepidlo bylo vyvinuto 
k lepení kůže nebo koženky k sobě.  
Lepidlo je vhodné k lepení kovu, dřeva, pěny, lepenky a výrobků z kůže a 
koženky. Je rovněž vhodné k lepení nepolárních materiálů jako je PP a 
PE. 
 
Druh: CR 
Vzhled: nažloutlý 
Obsah pevných látek: asi 27% 
Viskozita (Haake, 20°C): asi 3.700 mPa.s 
 

- Ke zlepšení tepelné odolnosti nešitého slepení na kožence 
přidejte 5% Härter 200 T. 

- Životnost lepidla : 4-5 hodin 
- Nepolární materiály (PE nebo PP): natřete oba povrchy a slícujte 

po dobu 10 až 25 minut. 
- Ředění: speciální ředidla; čištění pomocí speciálního ředidla 

nebo vodou na odstraňování skvrn PC. 
- Klasifikace nebezpečnosti podle německých dopravních předpisů 

GGVS/GGVE: třída 3, § 5c, RN-č. 2301 
- Označení podle německých předpisů o nebezpečných látkách: F, 

vysoce hořlavý 

Doporučené použití: 
 
 
 
 
 
 
Technické vlastnosti: 
 
 
 
Použití: 
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Skladování: - Skladujte v uzavřených obalech, aby se zabránilo znečištění 
- Rovnejte sklad, aby se straší materiál použil dříve (FIFO) 
- Skladujte při teplotách nad 10°C, zabraňte zmrznutí. 
- Nesměšujte s jinými lepidly. 
- Doporučujeme zpracovat lepidlo v průběhu jednoho roku.  

 
Uživatel se musí před použitím nebo manipulací s tímto výrobkem 
seznámit s bezpečnostním listem výrobku.  
 
Náš technický servis je připraven Vám podat podrobnější informace o 
použití.  

 
 

Tato informace poskytnuta zde, zvláště doporučení pro používání a aplikace našich produktů se zakládá na současném stupni 
našich znalostí a zkušeností. Vzhledem k různorodosti používaných materiálů a různorodosti pracovních podmínek nad kterými 
nemáme kontrolu, striktně doporučujeme provádět vlastní zkoušky našich produktů s ohledem na požadované výrobní procesy 
a aplikace. Nepřijímáme žádné závazky vzhledem k výše uvedeným informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu 
doporučení s výjimkou, že tato doporučení byla učiněna v ledabylosti nebo se zlým úmyslem. 
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