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Lepidlo ve spreji - extra silné
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:
11801500-66
Lepidlo ve spreji - extra silné 500 ml
Příslušenství:
11850200-66
11207400-66
11202400-66

Pěna na ochranu rukou, 200 ml
Povrchový čistič, 400 ml
Odstraňovač těsnění a lepidel, 400 ml

speciální typ pro pevné a trvale lepené spoje
Lepidlo ve spreji extra silné je speciální typ pro pevné a trvalé
lepené spoje nerovných a drsných ploch. Dávkování lze plynule
regulovat speciálním ventilem.
WEICON Lepidlo ve spreji extra silné lze použít pro lepení plsti,
fólie PVC, umělé kůže, koberců, plastů, lepenky, pěnové a mechové
pryže, izolačních materiálů, měkké pěny, vinylu, kůže, pryže, kovů
a dřeva. Je vhodné také pro velkoplošné spoje.
Technické údaje
Báze

syntetický kaučuk

Zpracovací teplota

+10 až +30 °C

Doba odparu

5 - 10 min.

Doba zpracovatelnosti

45 min.

Účinnost

4 m²

Teplotní odolnost

-20 až +80 °C

Skladovatelnost

12 měsíců

Zpracování
1. Před použitím protřepejte nádobu. Povrch musí být suchý, čistý
a odmaštěný. Stříkejte na jeden povrch ze vzdálenosti cca 15
až 30 cm. U porézních materiálů aplikujte Lepidlo ve spreji na
oba povrchy. 2. V závislosti na charakteristikách povrchu a okolní
teplotě nechte sprej zaschnout (přibližně 10 minut), až lepidlo
nebude nitkovat. 3. Umístěte díly a spojte je silným tlakem.

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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