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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Sprühkleber 
Universal 
Çok yönlü Kontak yapıştırıcısı 

• Kolay işlem 
• Hızlı flash-off süresi 
• Her pozisyonda kullanılabilir 

AÇIKLAMA: 
Vebatec SPREY YAPIŞTIRICI 
UNIVERSAL, farklı substratlar 
kullanılabilir, örn. Metal, ahşap, cam, 
doku, karton, kağıt, plastik, kauçuk, 
Sünger, mantar, keçe, tekstil, deri vb. 
Strafor için uygun değildir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Optimum uygulama sıcaklığı: 15 ° 
C ile 20 ° C arası 

• Tutarlılık: sıvı 
• Koku: Daha karakteristik 
• Yanıcılık noktası: <1 ° C 
• FCKW-Bedava 

İŞLEME: 
Yapışkan yüzeyler temiz ve kuru 
olmalıdır. Kalay kullanmadan önce iyice 
çalkalanmalıdır. 15-20 cm arası sprey 
yapıştırıcı. Mümkünse yapıştırıcı Eşit 
olarak püskürtün ve yaklaşık 5 dakika 
parlamasını bekleyin - yapışkan yüzey 
"dokunulduğunda kuruyana" kadar. 
Sonra Püskürtülen yüzeyleri birbirine 
bastırmak - bu belirleyicidir Baskı 
basıncı. Geniş alanlı yapıştırmada rulo 
ile yapıştırılacak parçalar, tutkallı 
olanlara püskürtülmüş yüzey, aşağı 
bastırın. Optimal sonuçlar oda 
sıcaklığında 24 saat sonra ulaşılır. İçin 

Bittiğinde, kutuyu ters çevirin, tutkal 
valften çıkana kadar valfi çalıştırın. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı ve rahatsız edici. 
Çevre için tehlikeli. Tahriş eder Gözler 
ve cilt. Sudaki organizmalar için çok 
toksik: kutu su kütlelerinde uzun vadeli 
zararlı etkileri vardır. Buharları uyuşukluk 
ve baş dönmesine neden olabilir. 
Buharları solumayın. Gözlerle temas ve 
Deriden kaçının. Kanalizasyona 
boşaltmayın. Elektrostatik yüklenmelere 
karşı önlem alın. koruyucu kıyafetler ve 
eldivenler giy. Şurada: Yutulması 
halinde derhal tıbbi yardım alın ve 
Vebatec ambalajını veya etiketini 
gösterin. Dikkat et yeterli havalandırma. 
Kutu baskı altında ve güneşe ve 50 ° 
C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz 
bırakılmamalıdır. Kutu boş olsa bile 
yakılmamalı veya delinmemelidir. Açıkta 
değil Ateşi veya parlayan nesneleri 
püskürtün. Den ayrı Tutuşma 
kaynaklarını saklayın - çalışma sırasında 
sigara içmek Ürünün kullanılması ve 
işlenmesi yasaktır. Değil Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın. 

DEPOLAMA ÖMRÜ: 
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl (+ 10 ° C 
ila + 20 ° C) Kutuları dik olarak saklayın. 

TESLİMAT FORMU: 
250ml Aerosol kutusu 

http://www.vebatec.de/
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NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları ve yapısal koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakilere uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. 
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