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Technický list 
Kontaktné lepidlo 

 
POPIS 

 
Odstrániteľné kontaktné lepidlo s organickými rozpúšťadlami na báze syntetického kaučuku a kvalitných živíc. 

 _______________________________________________________________________________  
VLASTNOSTI 
 
− Permanentné lepidlo ako kontaktné lepidlá. 

− Samolepiace vlastnosti (na lepenie a odlepovanie viackrát spojených častí). 

− Veľmi silná zložka pevná v ťahu  na širokú škálu materiálov. 
 _________________________________________________________________________________________________  

POUŽITIE 
 
Lepidlo navrhnuté pre:  

− Samolepiace vlastnosti (na lepenie a odlepovanie viackrát spojených častí) na fotky, etikety, modely, textílie, 
kožu, odevný priemysel, atď… 

− Permanentné lepenie tabúľ, dosiek, penovej gumy, dlaždíc, atď…  

− Používa sa v tlačiarňach, fotoateliároch, modelových ateliéroch, automobilových dielňach, atď… 

− Viacúčelové použitie. Zlepí akýkoľvek materiál: papier, lepenku, kožu, textílie, umakart, vstavané koberce, 
korok, laminát, atď… 

 _________________________________________________________________________________________________  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Viskozita (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) pri 23ºC 60-100 mPa s 

Merná hmotnosť 0.72 g/cm3 

Obsah tuhých látok 27 % 

 _________________________________________________________________________________________________  

NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Po prvé, poriadne pretrepte a potom sprejujte 20 alebo 25 cm od povrchu, ktorý chcete zlepiť, aby sa vytvoril 
tenký a rovnomerný film. 
Ak chcete lepiť len dočasne, nechajte lepidlo zaschnúť, až kým nie je suché na dotyk, potom priložte diely k sebe a 
pritlačte na niekoľko sekúnd. 
Ak chcete lepiť natrvalo, naneste lepidlo, časti ihneď spojte dohromady a pritlačte. 
S cieľom udržať ventil spreju čistý a pripravený na ďalšie použitie, obráťte nádobu hore nohami a stlačte ventil, 
kým sa tekutina nedostane von. 
 _________________________________________________________________________________________________  

SKLADOVANIE 
 
Skladujte v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Tento výrobok si zachováva svoje vlastnosti podľa 
nižšie uvedenej tabuľky. 
 

Nádoba PREFERENČNÁ DOBA POUŽITIA 



                                                                       Fecha revi 

                   Revisión: 2 

 
 

 

MAROX s. r. o.                 
Klincová 37 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika 
www.marox.sk 

 

 

unecol.com 

 

Sprej 5 rokov 

 _________________________________________________________________________________________________  

PREZENTÁCIA  Navštívte  www.unecol.com 

 _______________________________________________________________________________  
BEZPEČNOSTNOSŤ 
 
Pre viac informácií viď Kartu bezpečnostných údajov. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch. Mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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