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Technický list
80 Lepidlo ve spreji
Vysoce výkonné lepidlo
Univerzálně použitelné
Ekonomické v použití
Vlastnosti:







Vysoce kvalitní montážní a kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku
Dávkování je ekonomické a přesné
Velmi silné lepící schopnosti
Výborná přilnavost
Neprosakuje pod povrch

Rozsah použití:





Syntetické lepidlo ve spreji určené pro lepení papíru, fotografií, lepenky, textilií, korku,
skelné vaty, koberců, pěnového polystyrenu, obrazů, polyuretanu, kovových fólií, plsti,
lepení polyuretanové pěny na kov, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky,
beton atd.
Univerzálně použitelné v průmyslu, obchodu u automobilových společností apod.
Použití u hobby , textilní průmysl, lepení reklam, etiket a plakátů - lepení izolačních
materiálů apod.

Použití:
Proveďte test vhodnosti před použitím. Silně protřepejte. Plochy musí být čisté, suché, zbavené
prachu, starých lepidel. Otočte trysku do požadované polohy a nastříkejte ze vzdálenosti asi 20
– 25 cm. U porézních materiálů by mělo být použito více lepidla.
Kontaktní lepení: lepidlo naneste samostatně na obě lepené plochy a nechte zaschnout po
dobu 5 až 15 minut dle okolní teploty a tloušťky nanášeného lepidla. Lepené díly pak spojte a
pevně přitlačte k sobě. Následné opravy pak nejsou již téměř možné.
Montážní lepení: lepidlo naneste samostatně na lepené plochy a spojte je po krátké době
sušení – lepidlo by mělo být ještě trochu vlhké. Následné opravy jsou pak ještě možné cca do 24
hod, než lepidlo zcela vytuhne.
Dodání : sprej 500ml
Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !
Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít
jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.
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