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GLUE SPRAY PRO
Technické víceúčelové lepidlo ve spreji.

CHARAKTERISTIKA:
GLUE SPRAY PRO je transparentní, vysoce výkonné kontaktní lepidlo

s extrémně rychlým nástupem lepicí síly, vhodné pro lepení běžných i

porézních materiálů. Lepí spolehlivě a téměř okamžitě. Otočné ústí

trysky umožňuje aplikaci lepidla ve vodorovném i svislém směru bez

nutnosti naklápění dózy.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat pro lepení běžného polystyrénu.

Extrudovaný polystyrén lze lepit pouze omezeně, lepení

je nutno předem vyzkoušet na malém dílu.

APLIKACE:
GLUE SPRAY PRO se používá ve všech odvětvích průmyslu, jako

rychlá a bezpečná náhrada technologicky nevhodných postupů fixace

dílů (např. sváření teplotně nestabilních nebo hořlavých materiálů, jejich

pájení, lepení 2K nebo 1K lepidly s dlouhým časem vytvrzování apod.).

GLUE SPRAY PRO lepí dřevo, dýhu, koberce, kůži, filc, jutu, pěnové

díly, izolační materiály, běžné kovy a mnoho dalších materiálů. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Místo aplikace musí být čisté, suché a odmaštěné. Pro odmaštění použijte CHEMISTRY SOFT CLEANER

(Art.-Nr.: CH80079). Odmašťovač nechte úplně odvětrat.

2. Před použitím dózu důkladně protřepte.

3. Ze vzdálenosti 25 až 30 cm nastříkejte na obě lepené plochy tenký film lepidla. 

4. Lepidlo nechte nejdříve zavadnout po dobu 3 až 5 min, pak díly spojte k sobě a přitlačte velkou silou.

5. Po ukončení aplikace vyčistěte trysku několikanásobným prostříknutím spreje v poloze vzhůru dnem, až

z trysky vychází pouze čistý hnací plyn.

TIP: lepíte-li vysoce porézní a savé materiály, nejdříve si připravte jejich kontaktní plochy tím, že na ně

nastříkáte hrubší vrstvu lepidla. Lepidlo nechte zavadnout po dobu 5 až 10 min a až pak provedete

samotné lepení podle návodu na použití, bod 3 a dále.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: průhledná

Zápach: charakteristický pro rozpouštědlech

Bod vzplanutí: ≤ -20 °C

Teplota samovznícení: ˃ 200 °C 

Hustota (při T = 20 °C): 0,7 g/cm3

Obsah EU-VOC (g/litr): 604,65 ///// Obsah EU-VOC (%): 86,38

SKLADOVÁNÍ: 
36 měsíců na suchém místě, 

při teplotách +5 °C až +25 °C.

ZDRAVÍ  A BEZPEČNOST:
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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