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Technický list 
 

Terostat 9220 
 

Dátum vydania: júl 2009 
 
 
  
Popis produktu 
Terostat-9220 je jednozložkové lepidlo s vysokou odolnosťou voči ohybu na báze MS ®-polyméru. Materiál lepidla sa vytvrdzuje do 
elastického stavu pôsobením vlhkosti. Čas na vytvorenie a vytvrdnutie vrstvy je závislý od vlhkosti a teploty okolia a tiež aj na 
hrúbke a ploche spojovacej vrstvy. Pri narastajúcej teplote a vlhkosti je možné tento čas tuhnutia redukovať. Naopak nízka teplota 
a malá vlhkosť tento proces tuhnutia spomaľujú. 
Terostat-9220 neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, izokyanáty, silikóny, ani PVC a má len slabý zápach (po vytvrdnutí je už bez 
zápachu). Poskytuje dobrú priľnavosť (adhéziu) na veľa druhov podkladov aj bez predchádzajúcej preparácie povrchu. 
Terostat-9220 poskytuje aj dobrú odolnosť voči UV-ultrafialovému žiareniu, preto je vhodný aj na vonkajšie použitie. 
 
 
Oblasti použitia 
Terostat-9220 sa používa v nasledovných oblastiach: 

- pri výrobe automobilových karosérií 
- pri výrobe autobusov 
- pri nadstavbách a úpravách karosérií automobilov 
- pri výrobe karavanov 
- pri stavbe člnov a lodí 

pre vytvorenie elastických spojov bez nutnosti preparácie povrchu (to jest bez použitia nejakého základného lepidla) s vysokou 
kvalitou priľnavosti a s dobrými tesniacimi vlastnosťami aj na kovových povrchoch (vrátane galvanizovaných kovových plechov a na 
alumíniu) alebo na lakovaných povrchoch. Terosat-9220 je tiež vhodný na lepenie skla, keramických povrchov a väčšinu plastov, 
s výnimkou Teflónu®, PE, PP a zmesí, ktoré obsahujú tieto polyméry. Z týchto dôvodov sa pred lepením plastických hmôt odporúča 
najskôr vyskúšať vhodnosť tohto lepidla na daný účel. 
 
 
Technické dáta 
 
Farba: čierna 
Zápach: bez zápachu  
Hustota: približne 1,4g/cm3 
Konzistencia: tixotropná pasta (reverzibilná zmena gél ↔ sól) 
Mechanizmus vytvrdzovania: pôsobením vlhkosti 
Vytvorenie povlaku: 10-20 minút *) 
Zaschnutie vrstvy na nelepivý dotyk 20-30 minút *) 
Rýchlosť vytvrdzovania: približne 3,5 mm za 24 hodín *) 
Oholnosť voči ohybu: vysoká 
Tvrdosť Shore-A (DIN 53505): 55-60 *) 
Pevnosť v ťahu: cca 3,3 MPa *) 
Pevnosť v strihu (na základe DIN EN 1465): cca 4,4 MPa *) 
Podklady: lakovaný kovový plech 
Hrúbka vrstvy: 0,2 mm 
Rýchlosť krížovej vytláčacej hlavy  10 mm/min 
Zmena objemu (DIN 52451): < 2% 
Aplikačná – spracovávacia teplota: od 15°C do 35°C 
Teplotný rozsah použitia hotového spoja od -40°C do 100°C * 
Krátkodobé vystavenie vplyvu teploty (do 3.hodín) 120°C 
*)   testované v štandardnej klíme podľa DIN 50014 
 
 
 
Bezpečnostné upozornenia 
Pred použitím prípravku je dôležité prečítať si listinu bezpečnostných údajov o výrobku o bezpečnostných opatreniach 
a bezpečnostných odporúčaniach pri práci s prípravkom. 
Aj pri chemických produktoch oslobodených od povinného označovania výstražnými štítkami je treba dodržiavať relevantné 
bezpečnostné opatrenia. 
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Príprava povrchov pred lepením 
Lepené povrchy musia byť čisté, suché, bez olejov a iných mastnôt. Na očistenie lepených povrchov sú vhodné čistiace prostriedky, 
ako Cleaner-D, Cleaner-FL a Cleaner R z výrobného programu Teroson. 
 
 
Všeobecné informácie 
Nízka teplota prípravku vedie k nárastu jeho viskozity , čo má za následok zníženie rýchlosti vytláčania. Tomu sa dá zabrániť 
umiestnením prípravku na nejaký čas pred použitím do miestnosti s izbovou teplotou. 
Ak sú lepené povrchy príliš chladné, teplota by mohla klesnúť pod rosný bod a zapríčiniť kondenzáciu vlhkosti. Tomu sa dá zabrániť 
umiestnením lepených dielov na nejaký čas do miestnosti s izbovou teplotou. 
 
 
Použitie 
Terostat-9220 môže byť aplikovaný priamo z obalu s použitím štandardného pneumatického, alebo mechanického ručného náradia, 
alebo s použitím „Mini-Snap Pistol“. 
 

- Teleskop Pistol Power-Line Art.-No. 141.84 S 
- Teleskop-Pistol Multi-Press Art.-No. 195.51 B 
- Teroson-Hand Pistol 340 Art.-No. 121.39 V 
- Staku Hand Pressure Pistol Art.-No. 167.65 Y 
- Mini-Snap Pistol Art.-No. 101.55 N 

 
V prípade použitia stlačeného vzduchu sa požaduje tlak 2 až 5 barov, v závislosti od veľkosti výtlačnej dýzy a požadovanej výtlačnej 
rýchlosti. Pokiaľ pracujete s prípravkom Terostat-9220 v uzavretej miestnosti, potom je veľmi dôležité zabezpečiť ventiláciu počas 
spracovania, aj počas vytvrdzovania prípravku. 
 
 
Čistenie 
Na čistenie aplikačných nástrojov (pištolí) od zvyškov nestuhnutého prípravku Terostat-9220 sa odporúča použiť čistidlo Cleaner-D. 
Stuhnutý materiál sa dá odstrániť už len mechanicky. 
 
 
Skladovanie 
citlivosť na mráz:   nie je citlivý 
odporúčaná teplota skladovania: od 10°C do 25°C 
Skladovateľnosť:   12 mesiacov v originálnom balení 
 
 
Hazard Indikations/ deklarácia nebezpečenstiev-rizík  
Safety Recommendations/ bezpečnostné odporúčania  viď Karta bezpečnostných údajov 
Transport Regulations/ transportné informácie a predpisy 
 
 
 
 
Dôležité 
Vyššie uvedené dáta , informácie a špeciálne odporúčania na spracovanie a používanie, vychádzajú z našich znalostí a skúseností.   
Na použitie pre materiály a podmienky spracovania, inakšie než tie, ktoré odporúčame a ktoré sú v hraniciach nášho poznania 
a preskúšania, dôrazne odporúčame pred riadnym použitím najskôr vykonať skúšobný test vhodnosti nášho prípravku na daný 
spôsob a účel použitia.   Naša zodpovednosť za následky je výslovne vylúčená pri svojvoľnom použití nesprávnym spôsobom, 
alebo na nesprávny účel, alebo na základe neoverených ústnych odporúčaní. 
 
Tento list technických bezpečnostných dát nahrádza všetky predchádzajúce vydania. 
 
 
 

 
Henkel KgaA 

D-40191 Düsseldorf 
Tel.: 06221-704-0 

Fax: 06221-704-698 

Distribútor: 
Henkel Slovensko spol. s r.o. 

Záhradnícka 91 
821 08 Bratislava 

Tel.: +421 2 502 46 111 
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