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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

Vebatec Sprühkleber 
Universal 
Wszechstronny w użyciu Klej 
kontaktowy 

• Prosta obróbka 
• Szybki czas odparowania 
• Może być przetwarzany we 

wszystkich warstwach 

OPIS: 
Vebatec SPRAY ADHESIVE 
UNIVERSAL może być stosowany na 
mogą być stosowane na różnych 
podłożach, takich jak metal, drewno, 
szkło, tkanina, karton, papier, plastik, 
guma, guma piankowa, korek, filc, 
tekstylia, skóra itp. Nie nadaje się do 
styropianu. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Optymalna temperatura 
stosowania: od 15°C do 20°C. 

• Konsystencja: płynna 
• Zapach: Charakterystyczny 
• Punkt zapalności: <1°C 
• Bez CFC 

PROCESOWANIE: 
Powierzchnie klejone muszą być czyste i 
suche. Puszka musi być dobrze 
wstrząsnięta przed użyciem. Rozpylać 
klej od 15 - 20 cm. Klej powinien być 
Spryskać równomiernie i pozostawić na 
ok. 5 minut do wyłączenia. dopóki 
powierzchnia kleju nie będzie "ręcznie 
sucha". Wtedy powierzchnie 

natryskiwane - decydującym czynnikiem 
jest Ciśnienie. W przypadku klejenia na 
dużych powierzchniach, części, które 
mają zostać sklejone, należy nałożyć 
wałkiem, do którego zostanie 
przyklejony klej. spryskana 
powierzchnia, wcisnąć. Optymalne 
wyniki są osiągane po 24 godzinach w 
temperaturze pokojowej. Do Aby 
zakończyć aplikację, należy odwrócić 
puszkę do góry nogami i uruchomić 
zawór do momentu usunięcia kleju z 
zaworu. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
Niezwykle łatwopalne i zachwycające. 
Niebezpieczne dla środowiska. Irytuje 
Oczy i skóra. Bardzo toksyczny dla 
organizmów wodnych: Maj mają 
długoterminowe negatywne skutki w 
środowisku wodnym. Opary mogą 
powodować senność i zawroty głowy. 
Nie wolno wdychać oparów. Kontakt z 
oczami i Unikaj skóry. Nie wolno 
wchodzić do kanalizacji. Podjąć 
działania przeciwko ładunkom 
elektrostatycznym. Nosić odpowiednią 
odzież ochronną i rękawice. Na stronie 
W przypadku połknięcia, należy 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i 
Vebatec - Pokaż opakowanie lub 
etykietę. Zwróć uwagę na odpowiednią 
wentylację. Puszka jest pod ciśnieniem i 
nie powinny być wystawione na 
działanie słońca i temperatur powyżej 
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50°C. Puszka nie może być spalana ani 
perforowana, nawet gdy jest pusta. Nie 
otwarte Ogień lub spray na żarzące się 
przedmioty. Oddzielony od Zachowaj 
źródła zapalne - Palenie podczas 
Obchodzenie się z produktem i jego 
przetwarzanie jest zabronione. Nie 
Przechowywać w zasięgu dzieci. 

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA: 
3 lata od daty produkcji (+10°C do 
+20°C) Puszki sklepowe w pozycji 
pionowej. 

FORMA DOSTAWY: 
250ml Aerosoldose 

UWAGA: 
Nasze techniczne zalecenia dotyczące 
zastosowań, które zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze 
doświadczenie są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
Badane kombinacje materiałów i warunki 
projektowe będzie. Dlatego też prosimy 
o sprawdzenie, czy nasze produkty są 
odpowiednie dla zamierzony cel w 
swoim własnym by samemu sprawdzić 
odpowiedzialność. 
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