Přemístitelné lepidlo Scotch-Weld™ Spray 75
Technické údaje o výrobku
Aktualizováno: duben 2008
Nahrazuje: vyd. ze srpna 1995
Popis výrobku

Spray 75 je samolepicí aerosolové lepidlo, vhodné k dočasnému přidržování nebo
rozmisťování lehkých materiálů za účelem vystavení nebo před konečnou montáží. Když
je výrobek nastříkán na jeden povrch, má dobu lepení od pěti sekund do několika hodin a
díky nízké pevnosti adheze lze lehké materiály nebo tenký papír zvedat a přemisťovat.
Spray 75 je čiré lepidlo, které neprosakuje, nebarví ani nezvrásňuje materiály. Toto
lepidlo časem nekřehne.

Fyzikální vlastnosti
Nejsou určené ke specifikačním
účelům

Funkční charakteristiky
Nejsou určené ke specifikačním
účelům

Rozpouštědlo

Ropné destiláty, aceton

Bod vzplanutí

-46°C

Pohonná látka

Uhlovodík

Obsah

325 g (500 ml)

Obsah pevných látek

Typicky 10 %

Typ postřiku

Částice

Barva

Čirá

Skladovatelnost

12 měsíců od data přijetí zákazníkem, pokud se skladuje
v původním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti
50 %

Odolnost proti vodě

Dobrá

Odolnost proti
povětrnostním vlivům

Dobrá

Odolnost proti palivu a
oleji

Slabá

Odolnost proti
ultrafialovému záření

Dobrá
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Nepřispívá ke ztenčování ozónové vrstvy.

Skladovací podmínky

Skladujte na chladném, suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C.
Nejlepších výsledků se dosahuje, když je materiál skladován a aplikován při pokojové
teplotě 16 až 27°C.

Návod k použití

Před nanesením lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a
neobsahují prach, olej ani mastnotu.
Zajistěte, aby tryska mířila mimo jakékoliv osoby a přímo na povrch, který má být
nastříkán. Otočte rozprašovač tak, aby šipka mířila na tečku na okraji spreje.
Před použitím sprej důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.
Držte sprej 15 až 20 cm od povrchu a nastříkejte rovnoměrnou vrstvu. Při stříkání
stiskněte trysku až na doraz, aby lepidlo neprskalo nebo nekapalo.
Naneste lepidlo pouze na jeden povrch, pokud možno na ten, který je položený. Před
slepením několik sekund počkejte, aby se odpařilo rozpouštědlo. Tím se zabrání přenosu
lepidla z jednoho povrchu na druhý. Lepidlo Spray 75 má permanentní lepivost. Proto lze
povrchy spojit po několika sekundách až hodinách od aplikace.
Abyste zabránili ucpání trysky, na konci každého dne otočte sprej dnem vzhůru, stiskněte
trysku, držte ji, dokud nebude aerosol bez lepidla, a otřete ji.
Čištění:
Trysku nebo nadbytečný materiál lze čistit rozpouštědlem Scotch-Grip č. 1.
UPOZORNĚNÍ: Rozpouštědlo č. 1 je velmi hořlavé. Při čištění pomocí rozpouštědel je
velmi nutné dodržovat náležitá bezpečnostní opatření.
Pokrytí:
Přibližně 13 m2 na nádobu.

Aplikace

Lepidlo Spray 75 je vhodné k lepení běžného a tenkého papíru, kartónu, acetátových
vrstev, fólií, tkanin, plastových fólií, gumy atd. na kov, dřevo, sklo a tuhé plasty.
Lepidlo Spray 75 nachází široké uplatnění při stříhání textilu, kde se používá místo
špendlíků k přidržování vzorů na místě a na ochranu před pohyby během potiskování.
Také se používá k připevňování přemístitelných štítků.
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Bezpečnostní opatření:
Velmi hořlavé. Výpary mohou být škodlivé a mohou se prudce vznítit. Chraňte před
teplem. Chraňte před zdroji vznícení včetně hořáčků a jisker. Nekuřte. Vyhněte se
dlouhodobému vdechování výparů/aerosolu. Nepoužívejte v omezených prostorech nebo
v prostorech s minimálním nebo nulovým pohybem vzduchu. Nestříkejte přímo do očí.
Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kůží.
První pomoc:
Kontakt s očima:
Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontakt s kůží:
Omyjte kůži mýdlem a vodou.
Nadýchání:
Pokud se po nadýchání výparů/aerosolu objeví příznaky, přeneste osobu na čerstvý
vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.
Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v sídle společnosti v
Bracknellu, tel. (01344) 858000.

3M a Scotch-Weld jsou ochranné známky společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny standardními zkušebními metodami a představují průměrné hodnoty, které nejsou
určené ke specifikačním účelům. Naše doporučení týkající se používání našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které
považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle nich stanovili vhodnost těchto
výrobků pro vaše aplikace. Důvodem je, že 3M nemůže nést odpovědnost na přímé nebo následné ztráty a škody,
k nimž dojde v důsledku našich doporučení.
Informace o výrobku:
3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
140 08 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
web: www.3m.cz

