
 
 
 
 
 
 
 

 

 1/1 MEKOL CREATIVE 01/11 

TEHNIČNI LIST 
 

MEKOL CREATIVE 
disperzijsko lepilo za lepljenje lesa, papirja in tekstila 
 
 
OPIS 
MEKOL CREATIVE je disperzijsko lepilo na vodni osnovi, brez topil za lepljenje lesa, papirja, tekstila in drugih 
materialov. 
 
PODROČJA UPORABE 
Za lepljenje, popravila in kreativno ustvarjanje:  

• V ŠOLAH IN V VRTCIH: kreativno lepljenje papirja, kartona, lesa, tekstila, usnja, skaja, plute na 
kovine, kamen, glino, mavčne plošče, steklo, keramiko, izolacijske materiale in umetne mase, 

• DOMA: lepljenje papirja, kartona in razna popravila pohištva,  
• V PISARNAH: lepljenje papirja, lepenke in kartona. 

 
LASTNOSTI 
• lepilo ne vsebuje lahko hlapnih organskih topil 
• lepilni film je prozoren 
• lepilni spoj je trden in elastičen 
• ostanke svežega lepila lahko očistimo z vodo 
 
NAČIN UPORABE 
Lepljene površine morajo biti ravne, gladke, suhe, brez prahu, maščob ali drugih nečistoč. Za uspešno 
lepljenje naj bo vsaj ena od lepljenih površin vpojna. 
Lepilo nanašamo v tankem sloju skozi nastavek za nanašanje na eno od površin. Površini stisnemo dokler je 
lepilo še sveže. Čas stiskanja je odvisen od temperature, količine nanesenega lepila, vrste, poroznosti in 
vlažnosti materiala, ki ga lepimo. Višje temperature skrajšujejo čas stiskanja, nižje pa podaljšujejo. 
 
Optimalni pogoji dela so: 
Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:  18 - 23°C 
Relativna zračna vlaga v prostoru:   65 - 75% 
Vlažnost lesa:       8 -12% 
 
Pri temperaturi izpod +5°C lepilo izgubi sposobnost vezanja. 
 
EMBALAŽA  
Lepilo dobavljamo v plastenkah po 115g. 
 
SKLADIŠČENJE 
Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri +5°C do + 25°C. NE SME ZMRZNITI! 
Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 24 mesecev. 
 
ZDRAVJE IN VARNOST 
Izdelek ni razvrščen kot nevarna snov. 
Več podatkov je vsebovanih v varnostnem listu izdelka, ki vam ga posredujemo na vašo zahtevo. 
 
 
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter 
praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. 
Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na 
razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite 
tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. 
Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti 
glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil. 


