
PREDSTAVITEV
 DODATNA OPREMA ZA 2K

Široka paleta mešalnih igel za 2K lepila, 
dozirne pištole za 2K lepila in 

dozirni sistemi za 2K lepila 
vrhunskih proizvajalcev Sulzer Mixpack in Mayer&Mayer HandelsgmbH

SISTEMI ZA 2K LEPILA

info@kemisplus.si 
01/ 722 80 07 
med 7.00 in 15.00



MEŠALNE IGLE 

•	 proizvajalec Sulzer Mixpac iz Švice
•	 za doseganje optimalnega mešanja v 

predpisanem mešalnem razmerju
•	 paleta mešalnih igel za 2K lepila za 

mešalna razmerja 1:1 do 10:1 
•	 nastavki	za	mešalne	igle,	ki	omogočajo	

optimalno nanašanje lepila

APLIKATORJI  LEPILA/ DOZIRNI STROJI ZA APLIKACIJO 1K IN 2K LEPIL 

•	 proizvajalec Mayer&Mayer GmbH iz Avstrije
•	 za doseganje optimalne porabe lepila pri nanosu 
•	 za	lažjo	uporabo
•	 dozirni stroji za 2K lepila mešalna razmerja od 1:1 do 10:1 
•	 dozirni stroji za 1K lepila 

•	 za cianoakrilatna (sekundna lepila)
•	 za anaerobna lepila

  

PREDNOSTI uporabe aplikatorja 
•	 kakovost
•	 dolga	življenjska	doba
•	 jasna navodila za uporabo
•	 strokovnost
•	 hitra odzivnost
•	 servis
•	 prilagoditev stroja po meri uporabnika

APLIKATORJI LEPILA/ DOZIRNE PIŠTOLE  

•	 proizvajalec Sulzer Mixpac iz Švice
•	 za doseganje optimalne porabe lepila pri 

nanosu
•	 za	lažjo	uporabo
•	 ročne	pištole	za	2	K	lepila	(50	ml,	400	ml	in	

490	ml)	za	mešalna	razmerja	1:1	do	10:1
•	 pnevmatske pištole za 2 K lepila (50	ml,	

400	ml	in	490	ml)	za mešalna razmerja 1:1 
do 10:1

•	 elektronske pištole za 2 K lepila za 
mešalna razmerja 1:1 do 10:1



TESTIRANJE OBSTOJNOSTI IN TRDNOSTI LEPLJENIH SPOJEV

•	 Moč	in	polno	trajanje	zlepljenjega	spoja	v	življenjski	dobi	izdelka	je	
izjemnega pomena. Za opredelitev zahtevanih potreb, ki jih mora 
lepilo izpolnjevati, kot proizvajalec v lastnih laboratorijih izvajamo 
številne	teste.	Le	tako	lahko	tržišču	in	partnerjem	ponudimo	izdelek,	
ki	izpolnjuje	vaša	pričakovanja.	

•	 V	vsaki	fazi	že	zlepljenega	izdelka	lahko	preverimo	trdnost	spoja	
(zlepka)	in	opredelimo	šibke	točke	spoja	(lepilo,	podlaga,	...)	

•	 Za vas lahko v našem testnem labolatoriju preverimo /testiramo 
lepljene spoje z naslednjimi testi:

•	 DOLLY TEST po standardu EN ISO 4624 
•	 za testiranje natezne trdnosti
•	 Ena	najpogostejših	zahtev	preskusa	je	določitev	

lomne	trdnosti	ob	natezni	oz.	tlačni	obremenitvi,	
ki vodi do loma. 

•	 test enota: N/mm2

•	 SILA MOMENTA ODVITJA, porušitve
•	 pri zlepkih (lepilih) za varovanje vijakov proti 

odvitju
•	 test enota: N/m

•	 KLIMA TEST kataplasma po standardu EN ISO 9142
•	 za testiranje obstojnosti lepila skozi 

življenjsko	dobo	proizvoda,	ki	bo	zlepljen	
(hitro staranje lepila)

•	 merilno	območje:	-30	do	140	stopinj	celzija

•	 TEST	STRIŽNE	TRDNOSTI	po	standardu	EN	ISO	1465
•	 za	testiranje	moči	strižnih	sil	lepljenega	spoja	
•	 test enota: N/mm2

•	 MERJENJE	VISKOZNOSTI	z	Brookfield	viskozimetrom
•	 test enota: mPas



Pri	izboru	pravega	lepila	je	vedno	bolje	imeti	več,	kot	premalo	
informacij. Tudi, ko boste poklicali nas, za nasvet ali izbor, 
bomo	želeli	od	vas	vsaj	odgovore	na	spodnja	vprašanja.	

Še tako majhna podrobnost je lahko dovolj, da za vaše potrebe 
izberemo bolj ustrezno lepilo, vsekakor pa je smiselno, da se za 
najboljši	izbor	»oborožite«	z	ustreznimi	informacijami:

•	 Lepljenca. Pomembno je ali lepite enakovrstne ali raznovrstne           
materiale.	Kakšni	so	raztezki	materiala	pri	različnih	temperaturah,	
kakšna je vrsta in predpriprava podlage, ali gre za barvano podlago, 

        lakirano, ali so nalepne površine kakorkoli obdelane, porozne,           
        gladke, … kako velike so lepljene površine. Prav lepljenci imajo 
								bistven	vpliv	na	izbor	lepila	in	čimveč	informacij	o	površini,	pa	na								
        uspešnost lepljenja.
•	 Moč	zlepka	in	dejavniki,	v	katerih	bo	zlepek	deloval.	Po	moči	

povsem	drugačno	lepilo	gre	izbrati	pri	zlepkih,	ki	bodo	podvrženi	
kakršnimkoli kemijskim obdelavam, temperaturnim nihanjem, in temu 
ali bo zlepek deloval v delovnih pogojih ali bo uporabljen zunaj. V tem 
pogledu je smiselno zagotoviti informacije o silah in obremenitvah, 

        ki bodo delovale na zlepek.
•	 Pogoji lepljenja. Bodo	pri	nanosu	lepila	zlepki	še	kakorkoli	umeščeni,	

nastavljeni	ali	premikani,	ali	pa	je	želeno	takojšnje	delovanje?	Je	
zahtevano delovanje z zamikom in ali bo lepilo nanašano neposredno 

								iz	embalaže,	oziroma	bodo	uporabljeni	kakršnikoli	pripomočki?
•	 Bo zlepek izpostavljen kakršnimkoli kemikalijam? Vsak  kemijski ele-

ment vpliva tako na samo površino kot tudi na zlepek, njegovo 
								moč	in	življenjsko	dobo.
•	 Kaj	ste	že	poskusili	sami,	in	kaj	deluje/ne	deluje?	Če	ste	že		sami	

poskusili	katero	od	možnosti,	že	sami	izbrali	lepilo,	in	poskusili	lepljenca	
zlepiti	sami,	nam	bo	dober	opis	dogajanja	zelo	v	pomoč	pri	oblikovanju	
rešitve za vas. Vsi neuspešni poskusi so pomembna informacija pri 
nadaljnih rešitvah.

   ZAPISKI

KEMIS	PLUS	d.o.o.	smo	družinsko	podjetje	z	več	kot	38-letno	
tradicijo	razvoja,	proizvodnje	in	prodaje	ter	celotnega	inženiringa	
kemičnih	izdelkov	za	industrijo	(prvovgradnja	in	vzdrževanje)	ter	
domačo	rabo.	

Še danes, z enakim entuziazmom do novih tehnologij, ustvarjamo 
rešitve	tako	pri	konstrukciji	novih	izdelkov	kot	tudi	pri	učinkovitem	
vzdrževanju	obstoječe	strojne	opreme	(vzdrževanje	in	popravila).	
Ves	ta	čas	se	osredotočamo	na	potrebe	in	želje	naših	kupcev,	
uporabnikov in partnerjev. 

Pri	delu	nas	vodijo	želje	uporabnikov	naših	izdelkov,	bodisi	po	
poenostavitvi	proizvodnih	procesov,	skrajšanju	časa	izpadov	
proizvodnje,	večji	zanesljivosti	lastnih	izdelkov	in	opreme,	ali	
zniževanju	stroškov	proizvodnje/večji	profitabilnosti.	

Uporabnikom zagotavljamo izdelke vrhunske kakovosti 
lastnega znanja in razvoja, prisotni pa smo v številnih 
industrijah in panogah. 
 
Naše glavne prednosti:
•	 ISO standard in nadzor kakovosti; 
•	 lasten razvoj in proizvodnja; 
•	 popolna prilagoditev izdelka uporabniku;
•	 24-urna	tehnična	pomoč;	
•	 kratki roki dobave;
•	 konkurenčne	cene.

Obiščite	nas	na	Kajuhovi	4	v	Preserjah	pri	Radomljah,	
med	7.00	in	15.	uro	ali	na	www.kemisplus.si.
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