
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Aerosolové lepidlo pro
extrémní zatížení
400 ml / 2898-552

Superglue je transparentní kontaktní lepidlo
s nepatrným zápachem s vysokou a rychlou
okamžitou lepicí silou. Lepí různé plasty, textilie,
pěnové hmoty, plsť, kůži, lepenku, dřevo, potahy
z koženky nebo látky, vinyl, izolační rohože a
gumu s materiálem stejného druhu nebo uvedené
materiály navzájem, jakož i nelakované a lakované
kovy. Lepidlo se v závislosti na zatížení a materiálu
dá použít k lepení v rámci teplotního rozsahu od –
25 °C až +70 °C, krátkodobě až +80 °C.
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Použití: Nádobku před použitím řádně protřepte! Tence nastříkejte na čisté, odmaštěné a suché plochy ze
vzdálenosti 20 - 30 cm a cca 3 - 5 minut nechte odvětrat (v závislosti na okolní teplotě a nasákavosti podkladu).
Poté silným tlakem stlačte. Na kovové povrchy, porézní, nerovné nebo nasákavé podklady nejdříve naneste velmi
tenkou vrstvu lepidla, 5 minut nechte odvětrat a až poté nastříkejte vrstvu lepidla - jak je uvedeno výše, nechte
odvětrat a plochy stlačte dohromady.  Optimální doba odvětrání se dosáhne tehdy, pokud povrch lepidla po
přitlačení prstem netahá už žádná vlákna a na ohmat je suchý.  Konečná pevnost se dosáhne po 24 hodinách.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! K zabránění slepení ventilu a rozprašovací hlavy je po použití nutno nádobku otočit
dnem nahoru a stříkáním naprázdno ventil pročistit, dokud z něj nezačne vycházet pouze hnací plyn.
POZOR! Teplota při uskladnění a zpracování nesmí klesnout pod  +18 °C!
Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


