
Lepiaci sprej 
Syntetické lepidlo vhodné na veľkoplošné lepenie s veľkou adhéznou silou 
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Oblasť použitia :
Syntetické lepidlo v spreji určené na lepenie papiera, fotografií, lepenky, textílií, 
korku, sklenej vaty, kobercov, penového polystyrénu, obrazov, polyuretánu, 
kovových fólií, plsti, lepenie polyuretánovej peny na kov, drevo, drevovláknité 
dosky, drevotrieskové dosky, betón atď.

Spôsob pužitia: 
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Lepené plochy musia byť čisté a 
odmastené. Z cca 25 cm nastriekajte tenkú rovnomernú vrstvu lepidla na lepené 
plochy. Nechajte 5 až 10 minút zasychať a následne plochy vzájomne preložte 
a pritlačte.   
Pre krátkodobé spoje lepené plochy nastriekajte, lepidlo nechajte cca 20 minút 
zasychať a potom plochy vzájomne preložte. Lepený spoj môže byť bez 
námahy odstránený. 

Vlastnosti výrobku: 
Rýchle a veľmi dobre priľnavé lepidlo na univerzálne  (aj vzájomné) lepenie 
materiálov, vhodné najmä na veľkoplošné lepenie.  

· Výborná priľnavosť 
· Výborná odolnosť proti vlhkosti 
· Jednoduchá aplikovateľnosť, nízka spotreba 
· Nepresakuje pod povrch 

Príklady použitia: 
· na lepenie polystyrénových častí na pevný podklad 
· lepenie kobercov, korkových obkladov a tesnení 
· podlepovanie čalúnení pri opravách automobilov a interiérov 
· lepenie reklám, etikiet a plagátov 
· lepenie izolačných materiálov  

Po ukončení práce je nutné prestrieknuť dýzu spreja (dnom nahor). 
Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5 °C.  
Maximálna teplotná odolnosť: +50 °C  

Bezpečnostné pokyny: 
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných úda-
jov výrobku. Zmeny vyhradené.  Pred každým použitím overte znášanlivosť 
podkladového materiálu. 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


