
Spoločnosť Synthos S.A. vznikla spojením spoločností Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Súčasný  
názov firmy – SYNTHOS (zavedený v roku 2007) –tvorí  spojenie dvoch slov gréckeho pôvodu: synthesis  
(zlúčenie)  a  orthos  (správny).  Názov  odráža  poslanie  spoločnosti,  ktoré  spočíva  vo  výrobe  chemických 
produktov  a  ich  dodávkam zákazníkom za  účelom ďalšieho spracovania,  čím prispejú  k  rozvoji  činnosti  
každého zákazníka. Názov tiež nadväzuje na podstatu činnosti firmy v oblasti chemické syntézy.

Činnosť Synthos S.A. sa zameriava na tri  hlavné skupiny výrobkov: syntetické kaučuky a latex, styrénové 
hmoty a akrylátové a vinylové disperzie. Synthos S.A. je jediným poľským výrobcom syntetického kaučuku  
a polystyrénu a tak  tiež  najväčším výrobcom emulzného butadienstyrenového kaučuku (ESBR)  v Európe. 
Vďaka dynamickému rozvoju  v  posledných rokoch sa  spoločnosť stala konkurencieschopným podnikom, 
bezpečným a šetrným k životnému prostrediu, ktorý dodáva na trh najmodernejšie výrobky vysokej kvality.
Synthos S.A. dbá na uspokojovanie potrieb odberateľov surovín, polotovarov a výrobkov. Spoločnosť kladie 
veľký dôraz na kvalitu a efektívnu obsluhu zákazníka, na inovatívny charakter výrobkov, cenovú atraktivitu,  
ekologickú bezpečnosť používaných technológií  a tak  tiež na bezpečnosť a hygienu práce.  Toto úsilie  je 
podoprené  zavedením  certifikovaného  integrovaného  systému  riadenia  kvality,  ochrany  životného 
prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Ponuka lepidiel Synthos zahrnuje značky WOODMAX® (lepidlá na drevo) a PAPERMAX® (lepidlá na papier).



                                                                   
 

                                                                  lepidlá na drevo      

Syntetické lepidlá sú na celom svete takmer skoro exkluzívnym prostriedkom k spojovaniu dreva a 
materiálov  na  báze  dreva.  Z  veľkého  množstva  lepidiel  vyrábaných  na  základe  syntetických 
polymérov  patrí  medzi  tie  hlavné  lepidlá  na  báze  polyvinylacetátové  disperzie  nazývané  biele 
lepidlá. Vodné lepidlá na báze PVAC sú termoplastické lepidlá, ktoré pri zvýšenej teplote (nad 50 
°C) získavajú elastické vlastnosti a následne sa stávajú plastické. To sa prejavuje poklesom pevnosti 
lepiacej špáry pri pôsobení sily na medzi pevnosti. Vplyvom vody lepiaca špára boptná a podlieha 
deštrukcií. Pevnosť lepiacich špár pri zvýšenej teplote je vysoká, avšak nárast teploty túto pevnosť 
výrazným  spôsobom  znižuje.  K  poklesu  pevnosti  lepiacich  špár  dochádza  tiež  následkom 
dlhodobého  užívania  v  podmienkach  premenlivej  vlhkosti  vzduchu  a  taktiež  vplyvom  vody. 
Vysušením zvlhnutej špáry sa pôvodná pevnosť do značnej miery obnoví.

Možnosť modifikovať lepidlá PVAC pomocou zušľachťovacích  prísad umožňuje získať špáry, ktoré 
sa  vyznačujú  odolnosťou  voči  vode  a  termickou  stabilitou.  Tieto  špáry  na  viac  môžu  vykázať 
zvýšenú odolnosť proti dlhodobej záťaži. Lepidlá PVAC sa používajú predovšetkým v nábytkárskom 
priemysle vzhľadom k ich vysokej adhézii (priľnavosti) k drevu a výrobkom na báze dreva, rýchlemu 
tuhnutiu  a  neutrálnemu  vplyvu  na  životnom  prostredí.  Základnou  klasifikačnou  normou  pre 
termoplastické lepidlá na drevo je norma PN EN 204 (klasifikácia podľa ich odolnosti voči vode), v 
ktorej  sú  uvedené  poveternostné  podmienky  a  oblasti  aplikácií  ,  pre  ktoré  je  lepená  súčasť 
používaná.



                              LEPIDLÁ NA DREVO

Lepidlá na drevo WOODMAX® sú lepidlá na báze modifikovanej polyvinylacetátovej disperzie 
s odolnosťou voči  vode triedy D1,  D2,  D3 a D4 podľa PN-EN 204. Jedná sa o novú skupinu 
výrobkov v ponuke Synthos. Všetky lepidlá majú vydaný certifikát IFT Rosenheim a Drevárskeho 
inštitútu v Poznani.

Nová  rada  špecializovaných  lepidiel  na  drevo  a  materiály  na  báze  dreva  bola  vyvinutá 
predovšetkým pre  nábytkársky  priemysel,  ale  môžu ju  využívať  tiež  individuálny  odberatelia. 
Výrobky  Woodmax boli  vyvinuté  za  použitia  pokročilých  technológii  a  to  sa  odráža  vo  veľmi 
dobrých fyzikálnych mechanických parametroch. Lepený spoj dosahuje v krátkom čase vysoké 
parametre odolnosti, má veľmi dobrú priľnavosť k dreveným materiálom, odoláva statickému aj 
dynamickému namáhaniu a dáva záruku trvalého spojenia a mnohoročného bezpečného užívania.

Ve mi dobré pevnostné parametre ľ lepidiel WOODMAX® zaručujú, že konečná pevnosť lepiacej 
špáry  je  vyššia  ako  pevnosť  lepeného  dreva.  Testy  nepreukázali  deštrukciu  samotnej  lepenej 
špáry, roztrhnuté sú lepené materiály. Špáry sú bezfarebné, odolné proti starnutiu a pliesňam a 
neotupujú nástroje.

Lepidlá  WOODMAX®  patria  k  ekologickým  prípravkom  v  ponuke  lepidiel  na  drevo, 
neobsahujú rozpúšťadlá,  sú zdraviu neškodné a na viac sa vyznačujú veľkou jednoduchosťou 
lepenia.

Firma má vlastné výskumné stredisko  v podobe aplikačných laboratórií, kde tým špecialistov 
vyvíja  a testuje  nové receptúry lepidiel  a  vďaka tomu budeme môcť  v  najbližšej  dobe rozšíriť 
sortiment  výrobkov  a  ponúknuť  nové  riešenia  v  reakcii  na  stále  vyššie  požiadavky  kladené 
nábytkárskym priemyslom.  Kvalita  lepidiel  WOODMAX® je  zrovnateľná s lepidlami najväčších 
výrobcov  v  Európe,  ako  to  potvrdili  mnohé  testy  u  uznávaných  výrobcov  v  nábytkárskom 
priemysle v Poľsku.

 



              TECHNICKÉ RADY
Ako pripraviť plochy k lepeniu?
Plochy určené k zlepeniu je treba vhodne uspôsobiť tak, aby po spojení k sebe priľnuli celým 
povrchom. Časti s vysoko hladkým povrchom je možné prebrúsiť a potom dôkladne zbaviť prachu.

Ako nanášať lepidlá na drevo WOODMAX®?
Po nanesení lepidla je nutné – bez prekročenia „otvorenej doby” – pritlačiť spájané plochy k sebe 
tak, aby prebytok lepidla vytiekol von. Doba tuhnutia závisí na druhu dreva, jeho pórovitosti, 
vlhkosti a teplote. Otvorená doba závisí na vlhkosti a teplote okolia a materiálu a na objeme 
naneseného lepidla.

Ako čistiť nástroje po použití lepidiel WOODMAX®?
Po skončení práce umyte nástroje studenou vodou. Zaschnuté lepidlo namočte do vody na 
niekoľko hodín a potom ho mechanicky odstráňte.

                                         

                                       lepidlá na drevo

Aké sú najlepšie podmienky pre aplikácie lepidla?
Parametre lepenia (doporučené):
- Teplota procesu lepenia 15 ÷ 25 [°C]
- Relatívna vlhkosť vzduchu 40 ÷ 70 [%]
- Vlhkosť dreva 8 ÷ 12 [%]
- Množstvo naneseného lepidla 120 ÷ 180 [g/m2]

V akých podmienkach sa lepidlá uchovávajú?
Uchovávajte pri teplote + 5°C až + 30°C. Lepidlá uchované v týchto podmienkach a v pôvodných 
obaloch si zachovávajú svoje vlastnosti po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.


