
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Víceúčelové lepidlo ve spreji s rychlou počáteční
přilnavostí. Speciální složení umožňuje rychlé
uchycení, což umožňuje působit na spoj tlakem ještě
před dosažením jeho plné pevnosti.

Nahrazuje produkt MP Spray Adhesive.

✓ Vysoká počáteční přilnavost – není zapotřebí fixačních pomůcek
✓ Dlouhá pracovní doba do vytvrzení – umožňuje lepit větší plochy
✓ Univerzální lepidlo – lepí a spojuje širokou škálu lehkých materiálů k sobě navzájem
✓ Neobsahuje chlorová rozpouštědla – složení s nízkým rizikem pro zdraví
✓ Unikátní ventil umožňuje regulovat tlak a množství dávkovaného lepidla

Contact Spray Adhesive umožňuje rychlé počáteční uchycení s vysokou okamžitou lepicí sílou a

konečný extrémně silný lepený spoj. Lepí různé materiály, jako např. textilie, koberce, pěnové
materiály, korek, lepenku, dřevo, gumu a kov, stejně jako většinu plastů v mnoha kombinacích.

Poznámka: Vždy provádějte malý test před aplikací.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Contact Spray

Adhesive

CSA 500 ml sprej 86593

1. Lepené materiály musí být čisté a suché. Produkt před použitím dobře protřepejte!
2. Produkt rovnoměrně nastříkejte v tenké vrstvě na obě lepené plochy ze vzdálenosti cca 15-25 cm.

3. Před spojením nechte lepené plochy min.30 sekund až 2 minuty odvětrat / lehce zavadnout. 
4. Díly spojte dohromady a pevně přitlačte.
5. Během 30 minut je možné pozici lepených ploch upravit.
6. Sprej otočte o 180˚ a prostříkněte ventil, dokud nevychází jen hnací plyn – proti ucpání trysky.
7. Zbytky produktu lze odstranit produktem KENT Acrysol nebo KENT Soft Surface Cleaner.
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INSTRUKCE

Contact Spray Adhesive



Kód produktu: 86593

Název: Contact Spray Adhesive

VOC: 607 g/l

Barva: zeleno-čirá
Konzistence: tixotropní
Zápach: typický zápach rozpouštědla
Teplotní rozsah: -5˚C až +60˚C
Viskozita: 300 cps +/-50 cps

Složení: styren butadienová pryž
Životnost: 24 měsíců
Bezpečnostní list: ano

Kód celního sazebníku: 3506 91 00

Relativní hustota při 25˚C: 0,66-0,70 g/ml

Manipulační doba: 30 min.

Úplné vytvrzení: za 24 hod.

Odpaření: 1,2 g/sek.

Povrchní zaschnutí: 30-40 sec.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Contact Spray Adhesive
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ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

RADY A TIPY

Složité aplikace mohou být náročnější na manipulační dobu do vytvrzení.


