
Rapidex® NP 2075 LT

Tavná reaktivní lepidla  Rapidex ® firmy H.B.Fuller kombinují výhody zpracování tavných

lepidel a vlastnosti polyuretanù.  Tato lepidla vykazují vysokou pevnost spoje i stabilitu pøi

používání. Souèasnì mohou zvýšit efektivitu i produktivitu výroby.

Tavné reaktivní lepidlo 
®

RAPIDEX  NP 2075 LTPUR bylo vyvinuto speciálnì pro aplikace

plošného laminování a lze jej nanášet válcem, štìrbinovou tryskou, extruzní housenkou 

nebo støíkáním. Je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Aplikace

Plošné laminování umìlohmotných folií jako PVC, ABS, 

PC a dýhou na substráty napø.:  døevotøískové  desky, 

MDF, ap. 

Produkty

dveøe

parketové podlahy 

nábytek

Lepidla pro

zpracování
døeva
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Naše zamìøení je jasné - zlepšování lepidel.
UPOZORNÌNÍ:  informace uvedené v tomto dokumentu, produkty, specifikace, postupy a doporuèení ( spoleènì “informace”) jsou na základì našich zkušeností. I pøes maximální péèi

nemùžeme však zaruèit jejich správnost. Dále nemùžeme ruèit za správnost a úplnost  zde pøedložených informací nebo zatpøípadné vzniklé  škody. Kupujííc je  odpovìdný  ovìøit si  vhodnost

materiál pro jeho konkrétní úèel. Zkoušky na vhodnost lepidla je potøebné provést vždy pokud dojde ke zmìnì materiálu popø. ke zmìnì podmínek. Žádný zamìstnanec, zástupce èi  prodejce

nemá právo na zmìnu tìchto skuteèností nebo dávat zaruky provedení.

spolupráce 

S naším inovaèním úsilím, silou výkonu a naším 

know-how pracujeme kontinuálnì na vývoji nových 

produktù a sestavení nových receptur, se kterými 

mùžete dosáhnout vìtších úspìchù. 

Jako Váš partner Vám  H.B. Fuller nabízí technickou 

podporu, kterou s ohledem na specifické požadavky 

mùžete potøebovat. Stojí pøed Vámi speciální výzvy, 

se kterými Vám mùže H.B.Fuller pomoci? Budeme se

tìšit, jako Váš  partner pro lepidla a øešení pro lepení, 

Rychlé natavení Rapidex® NP 2075 LT reaktivní tavné polyuretanové lepidlo se rychle natavuje a má velmi 

velmi vysokou poèáteèní pevnost ( vèetnì hran a rohù).

Vysoká tepelná stabilita Rapidex® velmi dobrá tepelná stabilita lepidla

stabilita viskozity

a souèasnì i náklady na údržbu.

Universální Rapidex® NP 2075 LT reaktivní tavné lepidlo má velmi dobrou odolnost vùèi nízkým i vysokým

teplotám (-20 °C až do 150°C) a je vhodné pro lepení substrátu s vysokým pnutím ( tvarovou

 pamìtí”)

Dlouhý otevøený èas Rapidex® NP 2075 LT reaktivní tavné lepidlo má otevøenou dobu až 3 minuty, které umožòují

flexibilitu ve Vašem výrobním procesu, pomáhá redukovat množství odpadu a to nezávisle na 

rychlosti výrobního procesu od  10 do 80 metrù za minutu.

Nízká aplikaèní          

teplota

Výhody produktu:

Lepidla pro

zpracování
døeva

Více úspìchu prostøednictvím 

s Vámi spolupracovat.

s.r.o.

Dovoz a distribuce
lepidel pro ÈR

Dovoz a distribuce
lepidel pro SR
www.vebel.skwww.vebel.cz

poradenství v oblasti
lepidel i aplikaèních

technologií

NP 2075 LT umožòuje nastavení optimální 

nános lepidla a souèasnì redukuje riziko vytváøení gelù. Tím snižuje jednak spotøebu lepidla 

snižuje náklady na energii a zvyšuje výkon v kombinaci s rychlým natavením lepidla.
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