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ADHESIVE CONTACT
KLEJ W SPRAYU
Transparentny klej w aerozolu, wykonany na
bazie kauczuku butadienowo-styrenowego, żywic
i rozpuszczalników węglowodorowych.
Łączy szeroką gamę materiałów takich jak:
drewno, kamień, guma, tkaniny płócienne,
karton, metal, papier, korek, pianka itp.
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

CECHY PRODUKTU
 Łatwy i czysty w użyciu.
 Silnie wiążący.
 Szybka przyczepność.
 Odporny na wilgoć.
 Klej o niskiej lepkości.
UWAGA: Bezpieczny w użyciu na większości powierzchni i materiałów. Klej może jednak uszkodzić
niektóre materiały, dlatego powierzchnie muszą być zawsze najpierw sprawdzane w mało
widocznym miejscu.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 Oczyścić oraz odtłuścić powierzchnię
 Dla uzyskania lepszego efektu można przeszlifować powierzchnię papierem p400.
SPOSÓB UŻYCIA
 Wstrząsnąć przed użyciem przez około 1 minutę.
 Spryskać powierzchnię / przedmiot, które mają być sklejone.
 Pozostawić do odparowania na około 5 minut.
 Skleić powierzchnie mocno dociskając.
 Nadmiar kleju usunąć za pomocą benzyny lakowej.
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 Oczyścić rozpylacz po zakończeniu malowania, przechylając pojemnik do góry dnem i
naciskając zawór przez ok. 5 sekund.
 Temperatura aplikacji (10oC - 35oC)

WYDAJNOŚĆ
400 ml, ± 1,1 m²

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 587,7 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w chłodnym (10oC-20oC) i suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin
przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 12 miesięcy.
PRZEPISY BHP
Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.
OPAKOWANIE
Art. Nr:
80606

Pojemność, ml:
400

Opakowanie zbiorcze, szt.:
12

Waga kartonu, kg:
5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia
nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.
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