
 
TECHNICKÝ LIST 

 
 
 

DUDIVIL VR 11 
 

 

Lepidlo na bázi PVAC (polyvinylacetátová) vodní disperze. Je charakterizováno výbornou 
odolností proti vlhku. Bylo vyvinuto speciálně pro lepení tvrdého dřeva  při výrobě  nábytku, 
který bude umístěn ve vlhkých prostorách, za použití horkého nebo studeného lepení na 
technologiích s vysokou produktivitou Minizinken atp. 
DUDIVIL VR 11 je ve shodě dle normy  UNI-EN 204 – D3. 
 
 

Technická data 
 
 

- Chemické složení     PVAC vodní disperze 
- barva       bílá - mléčná 
- viskozita 
 v Thermoselu při 20°C (20 ot./min.) mPa.s  14.000 - 18.000 
- pH při 20 °C      3 ± 0,1 
- minimální skladovací teplota  °C  5 - 7 
- skladovatelnost při 20 °C  měsíců 12 

 
 
Podmínky použití 

 
Optimální podmínky pro použití DUDIVIL VR 11  k dosažení spoje ve shodě s normou  
UNI-EN  204/205 D3 a D4 jsou: 
 
Tvrdé dřevo  

 
- teplota materiálu, vzduchu a lepidla °C 18 – 22 
- vlhkost dřeva % 8 – 12 
- relativní vlhkost vzduchu  %  65 – 75 
- nanášecí vrstva g/m2  150 – 180 (oboustranně) 
- otevřená doba min.  5 – 7 
- tlak N/mm2  0,7 
- lisovací čas hodiny  2 

 
laminace: 
 

- nanášecí vrstva     lisovací čas v sekundách při  
g/m2     20°C  40°C  60°C 
 
80     -  70  50 
100     400  90  70 
120     540  120  70 
140     700  120  70 
 
 

 
 



Výhradní dovozce pro Českou republiku 

                                                                                                                 www.varex.cz 

Použití 
 
DUDIVIL VR 11 je úspěšně používán pro lepení laminátů a (dekoračních) melamin papírů 
k lamino-deskám střední hustoty atd., pro výrobu pracovních desek a kuchyňských nebo 
koupelnových dvířek, kde by měla být kombinována účinnost s vysokou odolností proti vlhku. 
Díky jeho vlastnostem je docela vhodné pro použití na všech strojích (horké nebo studené 
lisování, montážní lepení atd.) na vysoko-rychlostních technologiích. 
Když je DUDIVIL VR 11 je vhodný pro externí použití přidáním 5% VILDUR L 201 ve shodě dle 
normy UNI–EN 204 – D4. 

 
Pokyny k použití  
 
- Když má být spojeno tvrdé dřevo je nutné použít materiály s ustálenou vlhkostí (s minimální 

tolerancí), abyste se vyvarovali možnému snížení pevnosti spoje a odolnosti proti vlhku. 
- K získání nejvyšší odolnosti spoje (z tvrdého dřeva) proti vlhku,  by měl být DUDIVIL VR 11 

nanesen na obě strany povrchu, který má být spojen. Nanesení na pouze jednu stranu snižuje 
odolnost proti vlhku a může mít vliv na snížení pevnosti spoje nepřekračující minimální úroveň 
dle požadované normy. 

- Maximální odolnosti spoje proti vlhku je dosaženo za 7 dnů. 
- Lepení by mělo být prováděno při teplotě vyšší než 15 °C. Velmi nízká teplota negativně 

ovlivňuje přilnavost. 
- vyšší vlhkost dřeva (>12%) snižuje proces tuhnutí  jehož výsledkem je delší lisovací čas. 
- lisovací čas  závisí na okolních podmínkách a na použitých materiálech 
- vyvarujte se styku lepidla se železnou nádobou nebo nářadím, to může být příčinou fialových 

skvrn na dřevě 
- DUDIVIL VR 11 je připraven pro použití. Dodatečné přidání vody nebo jiných přísad může 

změnit vlastnosti lepidla a snížit kvalitu lepených spojů 
- DUDIVIL VR 11 nemůže být vystavován chladným teplotám. Teplota by měla být vyšší než  

+5 °C 
- doba použití lepidla je při dodržení skladovatelnosti v originálním balení v 20 °C: 12 měsíců 
 

BALENÍ 
 
10 kg   kyblík 
20 kg   kyblík 
1000 kg  tank 

 
Obsah technického listu vystihuje obecné vlastnosti a není předmětem žádné záruky. Z toho 
důvodu slouží výše uvedené informace k přizpůsobení použitých materiálů konkrétním 
podmínkám prostředí. 
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