FASTTAK
VÍCEÚČELOVÉ LEPIDLO VE SPREJI
FASTTAK
Univerzálně použitelné lepidlo pro široké množství řemeslných, hobby a opravárenských aplikací.
Výrobek je určen zejména pro lepení kovů, tvrzených plastů, dřeva, betonu, kamene, plachtoviny, látek,
lepenky, papíru, polyetylénu, pryže, flexibilní pěny, korku a kůže. Nelze používat jako konstrukční
lepidlo a nemělo by být používáno při nebezpečných aplikacích, např. ve smyslu montáže prvků ke
stropní konstrukci apod. Lepený spoj nesmí být vystaven teplotě nad +50 °C. Při krátkodobé montáži
může nahradit oboustranně lepící pásku.
xxyz je jednosložkové kontaktní lepidlo ve spreji na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic. S obsahem
rozpouštědel. Vyniká velmi vysokou počáteční lepivostí a rychlým nárůstem pevnosti spoje. Výrobek
nepoškozuje ozon a je bez obsahu chloru a fluoru. Variabilní směrování aplikátoru lze otočením
nastavit dle požadovaného použití.

APLIKACE
Povrchy lepených materiálů musí být čisté a suché (zbaveny mastnoty, prachu, špíny a vlhkosti).

NÁVOD K POUŽITÍ
Sprej před aplikací důkladně protřepejte,
lepidlo se na oba lepené povrchy nanáší stříkáním ze vzdálenosti 15 až 20 cm,
film lepidla se ponechá 2–5 minut zavadnout,
následně se lepené díly k sobě přesně přiloží a důkladně přitlačí.
Na silně savé povrchy je nutné lepidlo aplikovat ve dvou vrstvách – cca 3 až 5 minut po sobě.
Vyšší počáteční lepivosti lze dosáhnout po odvětrání lepidla jeho opakovanou aplikací pouze na
méně savý materiál, kdy po cca 30 vteřinách se oba povrchy k sobě přiloží a důkladně přitlačí.
Při krátkodobé montáži (funkce oboustranně lepící pásky) nastříkejte lepidlo pouze jednostranně a
před kompletací ponechejte 2 až 5 minut odvětrat.
Po použití se aplikační otvor chrání před zanesením krátkým, několikavteřinovým stiskem ventilku
s nádobou ve svislé poloze.

VYDATNOST
Vydatnost (měrná spotřeba) činí cca 5 m² při jednostranné aplikaci 500 ml (1 balení).

UPOZORNĚNÍ
Výrobek není vhodný pro lepení PVC materiálů s plastifikátory nebo expandovaného polystyrenu. Před
lepením látek proveďte vlastní zkoušky stran průsaku přípravku látkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikační teplota
barva

+5 °C až do +40 °C
žlutá

báze

syntetická pryž a pryskyřice

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost
speciální informace

12 měsíců
nářadí lze očistit ředidlem nebo BOSTIK SOLVENT 300

Jednotky balení
balení

v kartonu

500 ml

6 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových
oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých
podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody
vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při
požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

