TECHNICKÝ LIST
Kód: 42505004
Velikost balení: blistr 7 ml + 4 záplaty

SPECIAL Plachtovina a kaučuk
Popis výrobku

Aplikace:

Souprava CEYS SPECIAL Plachtovina a kaučuk
obsahuje lepidlo a záplaty, kterými je možno jednoduše,
rychle a efektivně utěsnit a opravit drobné díry a natržená
místa v plátně a na pryžových plochách.

Naneste tenkou vrstvu lepidla na díru nebo otvor a
přilehlé okolí. Nechte 10 minut odležet, aby se odpařilo
rozpouštědlo. Naneste druhou tenkou vrstvu lepidla.
Počkejte několik minut, dokud není lepidlo zaschlé na
dotek.

Technické vlastnosti

Odstraňte ze záplaty ochrannou kovovou fólii a umístěte
záplatu na povrch s naneseným lepidlem.

Záplaty:
Rozměry
4 kulaté záplaty
1 oválná záplata
Barva

Lehce přitiskněte od středu ke stranám a poté odstraňte
průhlednou plastovou fólii, která záplatu kryje.
4,2 x 4,2 cm
4,1 x 7,5 cm
černá

Při sloupávání ochranné fólie udělejte ve středu záplaty
malý řez ručním řezákem nebo podobným nástrojem tak,
abyste neprořízli záplatu, a pak fólii odstraňte směrem od
středu ke stranám.

Lepidlo:
Báze
Vzhled
Hustota (25°C)
Viskozita Brookfield (4,
60 ot/min, 25 °C)

Tím je povrch opraven a připraven k použití.

Chloropren
Žlutá kapalina
charakteristického zápachu
1,410 + 0,015 g/cm3
5700 + 1000 cps

Rozpouštění a čištění
Čerstvý přípravek lze snadno odstranit
navlhčeným univerzálním rozpouštědlem.

Pevnost podkladu vyzkoušejte předem na nenápadném
místě.

Použití
Souprava CEYS SPECIAL Plachtovina a kaučuk je
obzvláště vhodná k rychlým, jednoduchým a efektivním
opravám děr a natržených míst u stanů, markýz,
nafukovacích předmětů s textilním povrchem apod.

Skladování
Skladujte v původním uzavřeném obalu v suchu a
chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C. Při skladování
v původním obalu je doba použitelnosti výrobku 36
měsíců.

Materiály
•
•
•
•
•
•
•

hadříkem

stany
markýzy
nafukovací předměty s textilním povrchem
nafukovací čluny
hadice
pryžová obuv
plátěné a pryžové povrchy

Návod k použití
Příprava povrchu:
Opravované povrchy musí být čisté, suché a zbavené
veškerého prachu nebo mastnoty.
Obruste opravovaný povrch smirkovým papírem, aby byl
drsnější a záplata tak lépe přilnula.
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Bezpečnostní doporučení
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Při
používání tohoto výrobku nekuřte.
Dráždivá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci a
vážné podráždění očí.
Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném
bezpečnostním listu.
Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti
výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich
současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.
Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost
výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost
odpovědnost.

AC Marca Czech Republic, s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
www.acmarca.cz
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