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Popis výrobku
SPRAY-KON FOIL je fixační kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku aplikované nástřikem. Lepidlo
se primárně používá k přichycení parozábrany ke kovovým sádrokartonovým profilům.

Chemický typ lepidla syntetický kaučuk
Vzhled bílá barva
Složky jednosložkové
Způsob odvětrání odpařením rozpouštědla
Doba odvětrání do 1 minut při >+15℃
Otevřená doba po odvětrání 8 hodin
Způsob nanášení nástřikem
Balení sprej 500 ml
Určeno zejména pro lepení parozábran na kovové profily (CD,

UD, CW, UW, ...)
Vydatnost až 80 běžných metrů
Tepelná odolnost do +72 ℃
Aplikační teplota +5 až + 40 °C

Oblast použití
Pro přichycení parozábrany na kovové SDK profily (CD, UD, CW, UW, ...) a dřevěné KVH hranoly. Lepidlem
lze lepit parotěsné fólie k sobě navzájem.

Typické vlastnosti
Rychlé a přesné nanášení lepidla. Bezúdržbový přenositelný systém. Protiskluzná a přídržná fixace.
Nadstandardní vydatnost. Rychlé odvětrání - možnost materiály ihned lepit k sobě. Lepený spoj je okamžitý
a trvanlivý. Nepřesychá - dlouhá otevřená doba. Odvětrané lepidlo je bez zápachu.

Způsob použití
Před použitím protřepat. Lepidlo naneseme na kovový profil, necháme odvětrat cca 1 minutu, folii přilepíme
a přitlačíme rukou. Lepené plochy musí být suché, bez prachu, oleje a jiných nečistot. Lepidlo se nanáší
rovnoměrně ze vzdálenosti 10-15 cm.

Skladování
Uchovávat mimo dosah tepla, jisker, horkých povrchů, otevřeného plamene a zdrojů zapálení. Zákaz
kouření. Zabránit hromadění elektrostatických nábojů. Používat nejiskřící nástroje. Ventilace a elektrická
instalace musí splňovat podmínky pro riziko požáru nebo výbuchu. Provést preventivní opatření proti
elektrostatickému výboji.Nízké teploty neznehodnocují vlastnosti lepidla. Lepidlo může přemrznout.
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Bezpečnost, ekologie, likvidace
Prostory kde probíhá lepení dobře větrejte. Odpařené rozpouštědla tvoří se vzduchem  vysoce hořlavou
směs, která je těžší než vzduch. Používejte ochranné pomůcky. Bližší informace o bezpečnosti při dopravě,
skladování, manipulaci a ekologické likvidaci najdete v bezpečnostním listu.

Upozornění
Pokud lepíme folie k sobě navzájem, je nutné spoj přelepit páskou určenou pro parotěsné a vzduchotěsné
spoje. Tento produkt je určen výhradně pro odborné použití. Nelze s ním lepit měkčené PVC (lino, vinyl).
Uživatelům doporučujeme, aby si ověřili vhodnost použití produktu na lepených materiálech slepením
zkušebních vzorků.

Poznámka
Informace obsažené v tomto technickém listu (TL), včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou
založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu
různých aplikací a ve vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, která jsou mimo
naši kontrolu. Společnost Abiron s.r.o. tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a
podmínky, za kterých jej používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
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