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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Lepidlo ve spreji

univerzálně použitelné

WEICON Lepidlo ve spreji je univerzální lepidlo pro vzájemné
spojování lehkých materiálů.

Lepidlo ve spreji je vhodné pro lepení mnoha materiál jako je papír,
karton, lepenka, dřevo, měkká pěna, pryž a pěnová pryž, plastové
fólie (kromě PVC a polyetylénu) a je zejména vhodné pro lepení
tvrdé pěny (např. polystyren).

Technické údaje

Báze syntetický kaučuk

Zpracovací teplota +10 až +30 °C

Doba zavadnutí 5 - 15 min.

Doba zpracovatelnosti 30 min.

Účinnost 4 m²

Teplotní odolnost -20 až +65 °C

Skladovatelnost 12 měsíců

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11800500-66 Lepidlo ve spreji 500 ml


