Technický list

Lepicí sprej, silný 500 ml

B7011

Univerzální lepidlo ve spreji s velmi vysokou adhezní silou
Rozsah
použití:

Silné lepidlo ve spreji na bázi syntetického kaučuku určené pro lepení papíru,
lepenky, tkaniny, korku, izolačních rohoží, izolací na bázi skelné vaty, koberců,
polystyrenu, polyuretanu a dalších plastů, kovu a kovových fólií, plsti, polyuretanové
pěny, dřeva, lisovaných dřevovláknitých desek, dřevotřískových desek na beton,
zdivo a rovněž i k lepení všech uvedených materiálů mezi sebou.
___________________________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Před aplikací nádobu důkladně protřepejte a proveďte test snášenlivosti spojovaných
materiálů. Plochy k lepení musí být čisté a zbavené prachu a mastnot. Pro porézní
povrchy by měla být dávka lepidla zvýšena.
Pro trvalé spojení: Lepidlo aplikujte ze vzdálenosti 20 – 25 cm rovnoměrně na obě
lepené plochy. Nechte cca 5 – 15 minut zaschnout (v závislosti na teplotě okolí a
tloušťce naneseného lepidla), poté spojte díly dohromady a pevně přitlačte. Při tomto
způsobu aplikace jsou následné opravy téměř nemožné.
Pro montážní spojení: Lepidlo aplikujte ze vzdálenosti 20 – 25 cm rovnoměrně na
obě lepené plochy. Díly spojte, dokud je lepidlo ještě vlhké. Lepené plochy bude
možné pro opravy, po nějakou dobu znovu bez námahy oddělit (v závislosti na
vlastnosti materiálu). Lepidlo je vytvrzené cca po 24 hodinách.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Univerzální lepidlo ve spreji s vysokou adhezní silou, na bázi syntetického kaučuku.
Vysoce a rychle přilnavé, nestéká, aplikované na povrch drží pevně a jistě, odolné
vlhku. Maximální teplotní odolnost do +50 °C.
velmi vysoká adhezní síla
odolný teplotám do +50 °C
rychle a pevně přilne k povrchům
šetrné a přesné dávkování
vysoce kvalitní kontaktní a montážní lepidlo na bázi syntetického kaučuku
___________________________________________________________________________

Použití:

využitelné k lepení veškerých materiálů
vhodné k použití ve stavebnictví k lepení izolací a izolačních rohoží na
porézní materiály a netkané textilie
rovněž velice vhodné k použití v automobilovém průmyslu, kovovýrobě,
obchodu a dalších průmyslových odvětvích
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Nepoužívat při teplotách pod +5°C. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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