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Kontaktní jednosložkové disperzní lepidlo pro spojování textilních a us ových dílc  v šicích dílnách,
ur ené p ednostn  pro nanášení st íkáním.

Složení
Vodná disperze na bázi p írodního latexu s obsahem p ísad.

Vlastnosti

Obsah sušiny 52 - 57 %
Výtoková doba Ford Ø 4 mm 10 - 17 s
pH 10 - 12

Návod na použití
Na o išt né povrchy slepovaných materiál  se nanese lepidlo st íkáním a nechá se cca 10 minut
obeschnout. Pak se materiály k sob  p itla í a zaschnutím se docílí kone né vazby.
Spot eba je cca 250 g/m2.

edidla
Pro ed ní lepidla je možno použít vodu v množství do 5%. Umývání pracovních nástroj  vodou lze
provád t jen u erstvých nános , nebo  již áste  zaschlé nánosy jsou ve vod  nerozpustné.

Balení
Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 170 kg, v plechovkách o obsahu 3,5 ; 7 ; 15 a
42 kg.

Skladování
Uchovávejte obal t sn  uzav ený a suchý na dob e v traném míst , chrán ném p ed mrazem p i
teplot  +15 až +30oC.  Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 2 m síce od data výroby.

Bezpe nost
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpe ný chemický p ípravek. Podrobn jší bezpe nostní
údaje jsou uvedeny v bezpe nostním listu.

Upozorn ní
Uvád né hodnoty byly získány v laborato i a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ov it
vlastními zkouškami. Záruka nem že být odvozena na základ  výše uvedených údaj . Záruku

ebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobk .
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