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Popis výrobku Uretanové lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ DP-620NS je černý, dvousložkový polyuretan 
s dlouhou dobou zpracovatelnosti ve dvou kapalných složkách v poměru 1:1. Po vytlačení 
spouští nebo automatickém dávkování se složky automaticky smíchají a po průchodu 
statickou směšovací hubicí vytvoří pastu bez bublin, zachovávající tvar. Při pokojové 
teplotě směs ztuhne do čtyř hodin a úplného vytvrzení dosáhne po 48 hodinách. 
Vytvrzování lze urychlit teplem. 

 
 
  

Doporučené aplikace • Stavění prototypů 
 
• Sestavování dílů při omezené výrobě 
 
• Lepení odlišných podkladů 
 
• Nahrazuje bodové svary, šrouby a hřebíky v upnutých sestavách 
 
• Aplikace lepidla s vysokou pevností v tahu 

 
 
  

Charakteristiky • Automatické míchání a dávkování v jednom kroku omezuje plýtvání 
 
• Aplikace bez zápachu 
 
• Prakticky žádné srážení 
 
• Vyvážené tekuté složky s nízkou viskozitou po vytlačení vytvoří snadno použitelnou 

pastu zachovávající tvar 
 
• Výjimečná pevnost spoje z uretanového systému bez plniva 
 
• Nekřehne při nízkých teplotách 
 
• Odolá teplotám v širokém rozsahu 
 
• Stoprocentní uretan 
 
• Přilnavost k dřevu, kovu, plastu, sklolaminátu, keramice a většině podkladů 
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Typické vlastnosti Poznámka:  Následující technické informace a údaje musí být považovány pouze za 
reprezentativní nebo typické a nesmí se používat ke specifikačním účelům. 

 
 Zkouška Podmínky Zkušební metoda Vlastnosti 
 Viskozita směsi 25°C HBDVI+CP Zachovává tvar 
 Doba 

zpracovatelnosti 
25°C, vytlačená 

směs o výšce 1/4" a 
šířce 1/2" 

PEC 20 min 

 Doba vytvrzení 25°C PEC 48 h 
 Pevnost ve smyku 

při překrytí na 
hliníku 

7 dnů při 25°C ASTM D1002-72 2 500 psi 

 Rozsah teplot Nepřetržitě PEC -51°C až 121°C 
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Instalace ODDÍL 1: PŘÍPRAVA 
 
Příprava podkladu k lepení 
1. Odstraňte z lepeného nebo opravovaného povrchu všechny zbytky a staré těsnicí, 

mazací a impregnační směsi. Obruste veškerý absorbovaný olej, abyste zaručili, že 
povrch bude čistý. 

2. Vyčistěte lepený nebo opravovaný povrch brusným papírem nebo tuhým kartáčem a 
odfoukněte zbytky stlačeným vzduchem bez vlhkosti a oleje. Pokud se vyžaduje 
ohraničená plocha, zamaskujte okolí opravované nebo lepené plochy. 

 
Příprava náplní 
1. Vyberte požadovaný ruční nebo pneumatický dávkovač nebo automatizované zařízení 

a směšovací hubici. 
2. Odřízněte zaslepený konec náplně nebo odstraňte ucpávky a vložte náplň do 

dávkovače. 
3. Vytlačte jen tolik materiálu, abyste dostali stejné množství obou složek. 
4. Nasaďte na náplň směšovací hubici. 
5. Držte dávkovač tak, aby byla směšovací hubice otočena dolů. 
 
ODDÍL 2: POSTUPY 
 
Všeobecný postup pro lepení ve výrobním procesu 
1. Nastavte směšovací hubici tak, aby dosáhla až do nejhlubších částí jakékoliv lepené 

plochy. 
2. Vytlačujte materiál na připravený povrch nebo do připravené dutiny, prohlubně, 

otvoru, rýhy nebo praskliny a mírně přeplňujte. 
3. Do dvaceti minut od začátku vytlačování spojte připravené podklady, které chcete 

slepit. 
4. Při teplotě 24°C se materiál o síle 1/4" úplně vytvrdí do 48 hodin a vytvrzování lze 

urychlit externím teplem. Poznámka: Na silnějších materiálech nebo podkladech 
s vyšší teplotou je vytvrzování rychlejší. Vytvrzování na tenčích materiálech nebo 
podkladech s nižší teplotou trvá déle. 

 
ODDÍL 3: ČIŠTĚNÍ A DOKONČOVÁNÍ 
 
1. Odstraňte maskovací pásku z okolí lepených ploch. 
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Skladování Výrobek lze skladovat šest měsíců, pokud je správně uložen v neotevřeném balení při 
teplotách od 18°C co 30°C. Nevystavujte ho vlivu nadměrného chladu nebo vlhkosti. 

 
 
  

Údržba Nevyžaduje se žádná údržba. Pokud se však opravené části poškodí, stačí poškozenou 
plochu odstranit, vyčistit a znovu aplikovat uretanové lepidlo 3M™ Scotch-Weld™ DP-
620NS. 

 
 
  

Informace o 
bezpečnostních opatřeních 

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o ochraně zdraví a bezpečnosti na štítku výrobku 
a v bezpečnostním listu. Informace o ochraně životního prostředí najdete v bezpečnostním listu. Vždy 
používejte rukavice, ochranu zraku, náležitou ochranu dýchacích orgánů a pracujte v dobře větraném 
prostoru. Chcete-li další informace o ochraně zdraví a bezpečnosti, zavolejte na č. 1-800-364-3577 
nebo (651) 737-6501. 

 
 
  

Další informace Pokud potřebujete další informace o výrobku nebo pomoc při prodeji, zavolejte na bezplatné tel. č. 1-
800-362-3550 nebo navštivte webové stránky www.3M.com/adhesives. Korespondenční adresa: 3M 
Industrial Adhesives and Tapes Division, Building 21-1W-10, 900 Bush Avenue, St. Paul, MN 
55144-1000. Naše faxové číslo: 651-778-4244. V Kanadě volejte na 1-800-364-3577. V Portoriku 
volejte na 1-787-750-3000. V Mexiku volejte na 52-70-04-00. 

 
 
  

Použití výrobku Všechny výroky, technické informace a doporučení v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek nebo 
zkušeností, které 3M považuje za spolehlivé. Avšak použití a funkční charakteristiky výrobku 3M 
v konkrétní aplikaci může ovlivňovat mnoho faktorů mimo kontrolu 3M včetně podmínek, za kterých 
se výrobek používá, a času a vnějším podmínek, ve kterých má výrobek fungovat. Vzhledem k tomu, 
že tyto faktory jsou úplně závislé na znalostech a kontrole uživatele, je velmi důležité, aby uživatel 
předem vyzkoušel výrobek 3M a stanovil, zda je vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou metodu 
aplikace. 

 
 
  

Záruka a omezená 
náprava 

Není-li v literatuře o výrobcích 3M, příbalových letácích nebo na obalu jednotlivých výrobků 
uvedeno jinak, společnost 3M zaručuje, že tento výrobek v okamžiku expedice splňuje platné 
specifikace. V literatuře o výrobku, příbalových letácích nebo na obalu jednotlivých výrobků mohou 
být uvedeny další nebo odlišné záruky. 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ 
NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKOUKOLIV ZÁRUKU 
VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZVYKLOSTÍ NEBO ZPŮSOBU PRODEJE. 
Uživatel musí předem stanovit, zda je tento výrobek 3M vhodný pro konkrétní účel a uživatelskou 
metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáže, že výrobek 3M je vadný, výlučným způsobem 
náhrady a jedinou povinností 3M a prodejce bude podle uvážení 3M oprava nebo náhrada vadného 
výrobku nebo vrácení peněz ve výši nákupní ceny tohoto výrobku. 

 
 
  

Omezení odpovědnosti Pokud to zákon nevylučuje, 3M ani prodejce neponesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, 
speciální, náhodné nebo následné ztráty a škody způsobené tímto výrobkem 3M bez ohledu na 
uplatněný právní výklad včetně smluvní závaznosti, záruky, nedbalosti nebo přísné odpovědnosti. 
 
Tento výrobek Industrial Adhesives and Tapes Division byl vyroben v rámci systému 3M na kontrolu 
jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002. 

 


