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  TECHNICKÉ ÚDAJE 

Složení: Butadien-styrenový kaučuk (SBR)

Hustota: cca 0,72 g/cm3

Barva: Bezbarvá a transparentní až světle béžová (v závislosti na intenzitě spreje)

Teplotní rezistence: -30°C až +80°C krátká expozice (do 1 hodiny): + 100°C

Konzistence: stříkatelná

Spotřeba: cca 150 až 250 g/m2  (oboustranná aplikace, závisí na lepeném materiálů a způsobu nanášení spreje)

Rezistence (testováno při + 20°C): - rezistentní vůči vlhkosti a vodě
- dočasně rezistentní vůči benzínu
- není rezistentní vůči esterům, ketonům, aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům

Vůně: charakteristická vůně

  NávoD pro použITí:

Předběžné upozornění:
Před vlastní aplikací je nutné se seznámit s bezpečnostními opatřeními a doporučeními, které jsou uvedeny v Bezpečnostním 
listu.  Bezpečnostní opatření musí být plněna také pro chemické produkty, které jsou vyjmuty z povinného označování na etiketě.
Příprava materiálu:
Materiál určený k lepení musí být suchý, bez přítomnosti oleje a prachu, nesmí být mastný a nesmí být přítomny žádné anti-
adhezivní látky.
Aplikace:
1. Spřed použitím dobře protřepte.
2. Nastavte intenzitu sprejového paprsku otočením sprejové hlavice na požadovaného nastavení. 
3. Držte 20 až 25 cm od povrchu lepeného materiálu a sprej aplikujte na obě strany.
4. Nechte lepidlo zaschnout asi po dobu 10 minut (v závislosti na materiálu, tloušťce nánosu lepidla a pracovních podmínkách.)
 Poznámka: příliš dlouhá, nebo naopak příliš krátká prodleva, může ovlivnit výsledek lepení.
5. Vytvořte spoj, když je nanesená vrstva lepidla ještě lepkavá. Připojte k sobě lepené části (pozdější úprava již není možná) a 

stlačte je pevně k sobě.

Důležité: 
při lepení styrenové pěny aplikujte lepidlo v odvětrávaných prostorech a před vytvořením lepeného spoje čekejte 10 až 15 minut.

 CHArAKTErIsTIKA výrobKu
Sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků.

 oblAsTI použITí: 
Pro lepení tkanin, polyetherových/ polyesterových pěn, profilů z celulární lehčené pryže, izolačních materiálů, kůže, imitací 
kůže, plsti, lepenky, kovů (neošetřených, fosfátovaných, tvrzených, opatřených základním nátěrem i barvených, anodických) 
dřeva nebo polyesterových materiálů.
· Je také vynikající pro lepení PE fólií pro izolace.
· Pro lepení profilovaných částí a namáhaných materiálů bez fixace.
· Pro lepení koberců, izolace a čalounické práce.
· Pro lepení styrenových pěn, lepidlo musí být aplikováno pouze ve sklepních prostorech.

  vlAsTNosTI
· Nastavitelná intenzita spreje
· Rychlé přichycení a velká finální pevnost
· Doba odvětrání cca. 10 – 15 min
· Konečnou pevnost spoje určuje lisovací tlak
· Vhodné pro porézní i neporézní materiály

 vElIKosT bAlENí:

 přEprAvNí JEDNoTKA:

Nádoba á 400 ml

PXSP6 = 6 nádob

Kvalita pro profesionály
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upozorNěNí:
Výše zmíněné instrukce jsou založeny na pečlivém testování a obecných zkušenostech získaných na tomto aplikačním poli. 
Vzhledem k velkému množství různých pracovních podmínek, není možné prohlásit, že dané informace jsou kompletní. Z těchto 
důvodů doporučujeme provedení vašich vlastních testů, které vám zajistí co největší úspěch. Garantujeme trvale neměnnou 
standardní kvalitu tohoto výrobku.
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  bEzpEčNosTNí opATřENí:
Pro bezpečnostní opatření ohledně zdraví, transportu a pokynů pro skladování, prosím prostudujte náš Bezpečnostní list.

DIsTrIbuTor
Henkel ČR spol. s r.o., 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel: 220 101 111
www.pattex.cz

  DůlEžITÉ pozNámKy:
Odstraňování zbytků lepidla:
Nadbytek spreje může odstraněn pomocí ředidla nebo terpentýnu.

Likvidace :
Tlakovou nádoby úplně vyprázdněte (včetně pohonné látky ve spreji) 
Pro recyklaci použijte pouze úplně prázdné nádoby.
 
Skladování:
Maximálně 12 měsíců při pokojové teplotě.
Tlakovou nádobu: chraňte před působením přímého slunečního světla a nevystavujte teplotám nad 50’C. Nepropichujte ani 
nevhazujte do ohně. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých materiálů.

Další rady:
Nádobu zabalenou v látce můžete ponechat v zavazadlovém prostoru automobilu, nikdy 

Kvalita pro profesionály


