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ADHESIVE CONTACT 
LEPIDLO V SPREJI  

 
Priehľadné aerosolové lepidlo na báze styrén-
butadiénového kaučuku, živíc a uhľovodíkových 
rozpúšťadiel.  
Spája širokú škálu materiálov, ako napr.: drevo, 
kameň, guma, plátno, kartón, kov, papier, korok, 
pena atď. 
 

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

 

RYSY PRODUKTU 

 Jednoduché a čisté na použitie. 

 Vytvára silnú väzbu. 

 Rýchla priľnavosť. 

 Odolné voči vlhkosti. 

 Lepidlo s nízkou viskozitou. 

POZOR: Bezpečný pri použití na väčšine povrchov a materiálov. Lepidlo však môže poškodiť 
niektoré materiály, takže pred ich použitím sa povrchy musia vždy skontrolovať na neviditeľnom 
mieste. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU 

 Vyčistite a odmastite povrch.  

 Na dosiahnutie lepšieho účinku môžete povrch prebrúsiť brúsnym papierom p400. 

 

SPÔSOB POUŽITIA 

 Pred použitím pretrepte asi 1 minútu. 

 Nastriekajte na povrch / predmet, ktorý sa má zlepiť. 

 Nechajte odpariť asi na 5 minút. 

 Prilepte povrchy ich silným stlačením. 

 Odstráňte prebytočné lepidlo pomocou lakového benzínu.  

 Vyčistite trysku rozprašovača po ukončení maľovania tak, že nakloníte nádobu hore 

nohami a podržíte rozprašovač na dobu cca. 5 sekúnd. 

 Teplota aplikácie (10oC - 35oC) 

http://www.ranal.pl/
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VÝDATNOSŤ 

400 ml, ± 1,1 m² 
 

 

 

OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN 

VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 587,7 g/l 

 

 

SKLADOVACIE PODMIENKY 

Skladujte na chladnom (10oC-20oC) a suchom mieste mimo zdrojov ohňa a tepla. Doba 
použiteľnosti v pôvodnom uzavretom obale je pri skladovacej teplote 20˚С: 12 mesiacov.  

 

PREDPISY BOZP 

V súlade s Kartou bezpečnostných údajov a nebezpečných látok pre daný produkt. 

 

BALENIE 

Výrobok Č. 
80606 

Objem, ml: 
400 

Hromadné balenie, ks: 
12 

Hmotnosť škatule, kg: 
5,20 

 

Poskytnuté informácie vychádzajú z dôkladných laboratórnych výskumov a dlhodobých skúseností. Silná pozícia na trhu nás nezbavuje 

neustálej kontroly kvality našich výrobkov. Avšak, nie sme zodpovední za konečné účinky pri ich nesprávnom používaní. 
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