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Aby lepidlo v nástavci nezasychalo

Každý truhlář to zná: Při používání disperzního PVAc lepidla v plastových lahvích dochází časem 
k zasychání lepidla v aplikačním nástavci (špičce) a k ucpávání výtokového otvoru. Čas od času 
je proto nutné nástavec vyčistit. Výrobci lahví sice opatřují nástavce uzávěrem (nasazovacím nebo 
šroubovacím), avšak v praxi tyto uzávěry nemívají dlouhou „životnost“. Buď se časem ztratí, praskne, 
anebo ho uživatel z láhve sám odstraní, aby mu při práci nepřekážel. Pokud v takových případech 
nechceme nástavec čistit příliš často, musíme jiným způsobem zajistit, aby v něm lepidlo nezasychalo.

Můžeme k tomu použít např. velmi jed-
noduché zařízení, které si mohli poprvé 
vyzkoušet návštěvníci letošního veletrhu 
Holz-Handwerk. 
Základ přípravku tvoří stojánek z kartá-
čovaného 1,5 mm silného nerezového 
plechu, v němž je vsazena válcová plas-
tová nádobka s horním šroubovacím uzá-
věrem. Na boku nádobky zhruba v horní 

pětině její výšky je otvor, v němž je vsaze-
na gumová průchodka s uzavírací mem-
bránou. Uvnitř nádobky je uložen váleček 
z PU pěny, který je podélně (radiálně) 
proříznutý od kraje do středu. Váleček, 
napuštěný vodou (v množství asi 150 ml), 
je natočený prořezem k bočnímu otvoru. 
Láhev s lepidlem se po skončení práce 
uloží v šikmé poloze na stojánek, přičemž 
aplikační nástavec se vsune do otvoru 
v nádobce. Vnitřní vlhké prostředí brání 
zasychání disperzního lepidla a ucpávání 
nástavce se tak výrazně zpomalí. Po vy-
tažení nástavce membrána otvor uzavře, 
čímž udržuje vlhkost uvnitř nádobky. 

Díky tomu voda téměř nevysychá a jak 
výrobce uvádí, po dobu 3 měsíců není 
nutné kontrolovat hladinu vody. Přesněji 
řečeno, doporučuje po cca 3 měsících 
PU váleček vyjmout, vyprat v čisté vodě 
a nádobku uvnitř i zvenku vyčistit. Poté 
do nádobky nalít 150 ml čisté vody 
a PU váleček opět pomalu vtlačit do-
vnitř, až se celý objem vody absorbuje 
do pěny. Před našroubováním víčka je 
nutné se pouze přesvědčit, zda prořez 
PU válečku je nasměrován proti gumové 
průchodce.

Kontakt na vyžádání
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na předváděcí dny dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky ROJEK
ve dnech 8. - 10. června 2016

Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti v Častolovicích k návštěvě vzorkoven 
se sortimentem dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky od 9.00 do 16.00 hod.

Dále k prohlídce výrobního závodu v Kostelci nad Orlicí s představením výroby 
dřevoobráběcích strojů a kotlů na tuhá paliva od 9.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

✔  Novinky 2016

✔  Akční ceny a nabídky

✔  Informace ke kotlíkovým dotacím

✔  Předváděcí akce ručního 
elektrického nářadí MAFELL
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

y dřevoobráběcích strojů a tepelné techni

POZVÁNKA

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Sídlo společnosti a vzorkovna v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.

KOMPLETNĚ INOVOVANÉ
české dřevoobráběcí stroje ROJEK

pro každou dílnu
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NEJVYŠŠÍ KVALI
TA

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
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PROFESIONÁLNÍ
dřevoobráběcí stroje

Formátovací pily
PK 250A, PK 320A

Spodní frézky
FSN 300A

Srovnávací
a tloušťkovací frézky
MSP 415, MSP 315, MP 415

Kombinované stroje
KPSN 400A, KPSN 300A, KPFN 300A
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dřevoobráběcí stroje
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Formátovací pily
PF 300L, PF 350, PF 400S

Srovnávací frézky
RFS 410, RFS 510

Tloušťkovací frézky
RFT 630

Spodní frézky
FS 550, FSN 550A
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