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Техническа характеристика 

 
Садекол П 304 
 
1. Описание на продукта 
Садекол П304 е топло регулиращо лепило на прах, получавано от кондензация (сгъстяване) 
между Urea и Формалдехид, модифицирано от допълнение на филтри, добавки и 
втвърдители. 
Модифицираното лепило на прах,   обикновено познато като едно променливо лепило,  е 
формулирано по такъв начин, че да бъде незабавно използвано като лепило след обикновена 
дисперсия във вода. 
 
2. Област на приложение 
Садекол one shot лепило се използва в типичната дървообработващата индустрия като 
производство на врати, плотове, fillets, залепване на твърда дървесина от горещо 
обработване или високо честотен натиск, в горещ натиск за произвеждане на шперплат, 
плосък или извит, и в облагородяването на повърхности като покрития с дървесен фурнир 
или декоративна хартия.  
 
3. Химически и физически характеристики 
Садекол П 304 е фина пудра, лесна за разпиляване (разпръсване) във вода и три градусова 
пигментация, т.е. бял, светъл и тъмен. 
 
Бял  Подходящ за лепене на много светли видове като ела, бук, бор, бреза 
Светъл (Кафяв) Подходящ за чисти видове като дъбова дървесина и ела от вида Дъглас 
Тъмен (Кафяв) Цветовете, получени са предимно(обикновено) съизмерими с тъмна дървесни видове 

като орех, бряст, махагон, розова дървесина и т.н. 
 
Основните характеристики на Садекол П304 са обобщени в таблица 1. 
 
Вискозитетите са примерни, чрез Brookfield вискозиметър определен RVT и при 20 ◦C 
(аналитичен метод UNI EN 12092/03), на водни разпръсващи лепила при показаната 
концентрация. Гел времената са примерни на водно разсейване 2:1 теглово съотношение 
прах : вода при указаната температура, следващи метод UNI 9059/87. 
 
Забележка: Указаните параметри параметрите са важни стойности като характеристики и не 
като справочни спецификации. 
 

ВИД Вискозитет при 20 ◦C Гел време 
 при 50% при 50% при 50% при 50% при 20 ◦C при 30 ◦C при 70 ◦C при 100 ◦C 

Садекол 
П304 

200 550 1600 4500 8 часа 160 мин 5 мин 5о сек. 

 
Таблица n°1 – Характеристики на Садекол П304 
 
4. Подготовка за смесването на лепилото 
Лепилната смес е  получена само от разпръскване на Садекол П304 във вода. Това 
разпръскване е извършено с машина за разбъркване с автоматични или ръчни съоръжения. 
Изборът на метод по същество свързва количеството на лепило да бъде подготвено. Във 
всеки случай, полученото разпръскване на лепило е бързо и ефективно и затова е високо 
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препоръчително да се добави всичката пудра приблизително ¾ от общата вода. След 
няколко минутно разбъркване гъстата на буци паста е получена. По-късно се добавя, 
оставащото количество вода като разбъркването продължава.  
Количеството вода използвано за разпръскване зависи от използваните разпръскващи 
системни характеристики и по-специално от вида на дървото към което ще бъде нанасяно 
лепилото. Във всеки случай е препоръчително да се избягва използването на лепилна смес 
със суха утайка под 50 % (растителна смола към вода 1:1). 
 
5. Теглово нанасяне 
Основното лепилно тегло, което да бъде нанасяно към дърво зависи от състоянието на 
повърхността и пропускливостта. За твърда дървесина ние препоръчваме основното тегло 
да е приблизително 160 г/м2,  докато при порестата дървесина дозата може да нарасне 
приблизително на 200 г/м2. Ако повърхността на дървесината показва очевидни планирани 
неравности дозата може би нараства осигурявайки разпространение по цялата повърхност.  
 
6. Температура, налягане и време за приготвяне 
Залепващата сила  е  резултат от много фактори, които могат да бъдат преценени и важни. 
Те са налягане, температура и време. 
Налягането при нанасяне трябва да бъде достатъчно, за да се осигури пълен контакт между 
повърхността на материала към която да бъде залепена. 
Обикновено при мека дървесина може да бъде използвано и относително ниско налягане 
докато при твърда, и по този начин по устойчива дървесина е необходимо да се прилага по-
високо налягане. 
 
Препоръчително налягане за някои видове дървесина са показани долу: 

Вид дървесина Минимално препоръчително налягане (кг/ кв.см 2) 
Мека дървесина: 
Топола, ела,  планински бор и т.н. 5 

Средно - твърда дървесина: 
Орех, кестен, ясен и т.н. 6 

Твърда дървесина: 
Бук, определен вид бор, клен, дъб и 
т.н. 

8 

 
Показаното налягане би трябвало да нараства, ако калибрираните пластове превишават 0,2 
мм 
 
Температурата на притискане е параметър, който регулира количеството топлина, доставяно 
на линиите лепило и по този начин директно въздействието на втвърдяващата скорост. 
Късото време за настройване на лепилото може да бъде достигнато при висока температура.  
Отбелязано е, че температури по-високи от 100˚C са приложими, когато броя на линиите 
лепило е ограничен като в случая на фурнираните (фасадните) дейности, докато то е 
непрепоръчително да превишава границата от 100˚C в онези ситуации, които се нуждаят за 
няколко линии лепило като в случая на много пластове с повече от три пласта. 
Температурния лимит трябва също да бъде спазван когато дървесината има високо 
съдържание на влага, както когато се залепва твърда дървесина. 
Както вече споменахме, времето за натиск се влияе от температурата на натиск, 
съдържанието на влага в материала и разстоянието на най-вътрешните линии лепило от 
повърхността, която се нагрява. 



 - 3 - 

Като основно правило за облицовки с влагосъдържание между 6 и 9% и температура на 
притискане приблизително 100˚C, времето за натиск трябва да бъде изчислено, използвайки 
следната връзка: 

Т = S + R + 1, 
Където:  Т = приблизителното време за залепване в минути; 
  S = разстоянието на най-вътрешните линии лепило от нагретия пласт в 
милиметри;  
  R= е времето за настройване, в минути, на сместа лепило при 100˚C. 
 
Потребителите са известени, че този параметър се влияе от концентрацията; в последните 
четири колонки от Таблица n˚1 е отчетено времето за желиране на сместа при 66,6 %. 
   
Времената за натиск изчислявани от тази формула са просто показателни; оптимизация 
може да бъде направена експериментално. 
 
7. Почистване на производственото оборудване 
Миксера, измервателната система и разпределителя, трябва да бъдат почистени след 
използване, преди да се втвърди смолата. Когато се втвърди смолата, тя е неразтворима и 
трябва да бъде премахната с длето. 
Най-добрата процедура е следната: 
♦ сваляте рамката, за да позволите на смолата да се източи; 
♦ промийте с гореща вода (приблизително 60˚C), по-добре с 10 % добавен urea. Този 
разтвор за промивка може да бъде използван няколко пъти.;  
♦ изплакнете с вода. 
 
8. Опаковка 
Седекол П 304 нормално е доставян в 25 кг хартиени торби със голяма вътрешна плътност 
политиленови подплати, топло изолирани; торбите са заводски затворени с връв в случай за 
защита на съдържанието от влага. 
 
9. Съхранение и опазване 
Садекол лепило на прах не създава някакви проблеми при съхранение. В неговата 
оригинална опаковка и на хладно и сухо място продукта може да бъде запазен без промяна 
на ефективността му за не повече от шест месеца. За по-добро запазване, температурата на 
смолата трябва да бъде запазена между 20 - 25˚C. Следователно  продукта трябва да бъде 
напълно защитен от времето или влагата; в допълнение той трябва да бъде защитен от 
източници на топлина, например от директно излагане на слънчевите лъчи.  
При повишение на температурата се разваля необикновено бързо; например съхранението 
при постоянна температура при 30˚C продължава да редуцира срока на годност до два 
месеца приблизително.  
 
10. Манипулиране 
Манипулирането с продукта трябва да бъде от напълно обучен персонал. Пипайте 
внимателно когато отваряте и изпразвате чувалите и отбягвайте увеличението на прах. 
Защитете носа, гърлото, очите и кожата като носите удобни защитни механизми и дрехи. 
Манипулирането  трябва да бъде правено в затворена оборудвана среда с ефикасни ауспуси. 
За повече информация вижте Листа с данни за безопасност на продукта. 
 
 


