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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS Lepidlo dočasné 
 
1.  Popis: 
dočasné rozpúšťadlové lepidlo v spreji. Je určené pre profesionálne použitie 
a dekoratívne práce. Umožňuje dočasne uchytiť ľahké materiály (papier, kartón, 
servítky...) na podklad, od ktorého môžu byť niekoľko krát odlepené a opätovne 
prilepené. 
 
2.  Vlastnosti: 
bezfarebné rozpúšťadlové lepidlo v spreji 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Vhodná pre univerzálne použitie na akýkoľvek typ materiálu: papier, kartón, koža, 
plasty, tkaniny, plsť, laminát, korok, koberce, kovové  listy, peny a pod.
 
4.  Vyhotovenie: 
Balenie: 520 cm3/400 ml 
 
5.  Technická charakteristika: 
Hnacia látka      DME 
Hustota      0,74 ± 0,01 g/cm3  
Viskozita     100-300 ± sek. (Brookfields LTV, Sp.2) / 20oC 
Obsah sušiny hmotnostne v %  29,5 ± 5 % (teoretická hodnota) 
Vzhľad     tekutina 
Zápach     charakteristický po rozpúšťadlách 
Teplota pre aplikáciu    od 10 do 35 ºC 
Odolnosť farby voči teplu    Odporúčaná až do 90 ºC 
Horľavosť     Extrémne horľavá 
Tlak:      4 bary pri 20 ºC 
       7-8 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3 roky 
 
6.  Pokyny: 
Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a 
striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách. Lepené plochy musia byť čisté. 
Za normálnych podmienok je lepidlo suché v priebehu 1-5 min. Po tomto čase môžete 
plochy spojiť. Čas závisí od okolitých podmienok a lepeného materiálu. Na konci 
aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. 
 
7.  Bezpečnosť 
Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia 
dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov. 
 
Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného 
v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom 
na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, 
nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú  správne. 
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