OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

Vebatec Sprühkleber
Universal
Alsidig Kontaktlim
•
•
•

Nem behandling
Hurtig afbrudstid
Kan bruges i alle positioner

BESKRIVELSE:
Vebatec SPRAY ADHESIVE
UNIVERSAL kan bruges på forskellige
substrater kan anvendes, f.eks. Metal,
træ, glas, væv, pap, papir, plast, gummi,
Skumgummi, kork, filt, tekstiler, læder
osv. Ikke egnet til styrofoam.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•
•
•

Optimal påføringstemperatur:
Mellem 15 ° C og 20 ° C.
Konsistens: flydende
Lugt: Mere karakteristisk
Antændelsespunkt: <1 ° C
CFC-fri

FORARBEJDNING:
De klæbende overflader skal være rene
og tørre. Formen skal rystes godt inden
brug. Det Sprøjt klæbemiddel fra 15-20
cm. Limen, hvis det er muligt Sprøjt
jævnt og lad den blinke i ca. 5 minutter indtil den klæbende overflade er "tør at
røre ved". Derefter At presse de
sprøjtede overflader sammen - det er
afgørende Pressetryk. I tilfælde af
limning med stort område skal delene
limes med en rulle til dem med lim
sprøjtet overflade, tryk ned. De optimale
resultater nås efter 24 timer ved

stuetemperatur. Til For at afslutte
påføringen skal du dreje dåsen, betjene
ventilen, indtil klæbemidlet er fjernet fra
ventilen.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Yderst brandfarlig og irriterende.
Miljøfarlig. Irriterer Øjne og hud. Meget
giftig for organismer, der lever i vand:
dåse har langsigtede skadelige
virkninger i vandområder. Det Dampe
kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Indånd ikke dampe. Kontakt med øjnene
og Undgå hud. Må ikke tømmes i afløb.
Træf foranstaltninger mod
elektrostatiske opladninger. Bær
passende beskyttelsesdragt og
handsker. På Ved indtagelse, søg straks
lægehjælp, og Vis Vebatec-emballage
eller etiket. Hold øje med tilstrækkelig
ventilation. Dåsen er under pres og bør
ikke udsættes for sol og temperaturer
over 50 ° C. Dåsen må ikke brændes
eller punkteres, ikke engang når den er
tom. Ikke i det fri Spray ild eller glødende
genstande. Separat fra Hold
antændelseskilder - rygning under
Håndtering og behandling af produktet
er forbudt. Ikke holde utilgængeligt for
børn.
OPBEVARINGSLIV:
3 år fra fremstillingsdatoen (+ 10 ° C til +
20 ° C) Opbevar dåser lodret.
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LEVERINGSFORM:
250 ml aerosoldose
BEMÆRK:
Vores tekniske
anvendelsesanbefalinger, vi baserede
på vores erfaring efter vores bedste
overbevisning er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktligt grundlag
Retlige forhold og ingen sekundære
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af
mangfoldigheden er ikke alt muligt
Materialekombinationer og strukturelle
forhold kontrolleret vilje. Vi beder derfor
om, at vores produkter er egnede til den
tilsigtede anvendelse i sig selv Kontroller
selv ansvaret.
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