
Lepidlo ve spreji tekuté

všestranné použití | čisté | snadná aplikace

WEICON Lepidlo ve spreji je vysoce kvalitní lepidlo obsahující
rozpouštědla a na bázi syntetického kaučuku. V závislosti
na způsobu zpracování jej lze použít jako kontaktní i jako
montážní lepidlo. Lepidlo spolehlivě lepí papír, karton, textil,
plsť, dřevo, kovy, kůži, tvrdou pěnu, pěnovou pryž a mnoho
plastů. Lepidlo ve spreji má nízkou viskozitu, krátkou dobu
odvětrání a konečné pevnosti dosáhne po cca 24 hodinách.
Lepidlo lze nanášet štětcem nebo stříkací pistolí. WEICON
Lepidlo ve spreji je velmi všestranné a vhodné pro průmyslové
použití, řemeslníky i pro domácí použití.

Technické údaje
Báze syntetický kaučuk
Odstín béžová
Hustota 0,78 g/cm³
Pevný obsah 33,5 %
Bod vzplanutí < 0
Čas odpaření 5 - 10 min
Viskozita Cuptimer dle DIN EN ISO 2431, tryska 6 mm 34 sec.

Předúprava povrchu
Lepené povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty.

Zpracování
Naneste Lepidlo ve spreji a pevným tlakem ihned spojte. U
neporézních materiálů naneste lepidlo ve spreji na obě strany
a nechte zaschnout cca 15 minut, poté oba díly pevným
tlakem spojte. Doba odvětrání (1-15 min., v závislosti na
struktuře povrchu a teplotě) je dokončena, jakmile vrstva
lepidla při dotyku prstem nevytváří žádné nitky.

Skladování
12 měsíců při 20°C - 25°C v původním balení

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

dostupné velikosti:
15800001 Lepidlo ve spreji tekuté, 1 L, béžová
15800020 Lepidlo ve spreji tekuté, 20 L, béžová

Převodní tabulka
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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Technické kapaliny

Lepidlo ve spreji

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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