TFX
UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO VE
SPREJI
• Ideální pro lepení velkých ploch
• Příruční balení ve spreji – převrhnutí
nemožné – nevysychá
• Pro stálé i dočasné spoje

TRIMFIX
VŠEOBECNÉ INFORMACE
TRIMFIX je aerosolové lepidlo ve spreji na bázi
syntetické pryže. Má širokou škálu možných aplikací.
TRIMFIX slepuje rychle, trvale, bez tvorby kapek a
netvoří vlákna.
TRIMFIX je vhodný na lepení:

papíru, textilií, lepenky, pěnové pryže, polyuretanu,
korku, polystyrénu, plsti, vynilu, plastikových fólií,
dřeva a pod., a to jak navzájem, tak i na sklo, kovy,
keramiku, dřevo, beton atd.

TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ
Na bázi: syntetické pryže v rozpouštědle
Specifi cká hmotnost: 0,77 kg/dm3
Obsah pevné složky: 22,5 – 24,5%
Viskozita: 100 – 300 Cps při 20 °C
Barva: Mléčně bílá
Čas schnutí: cca 5 min. při 20 °C
Doba zpracování: max. 45 min.
Tepelná odolnost: trvale 80 °C, krátkodobě 100 °C

Spotřeba: na 1,5 až 2 m2 v jednom balení
Balení: sprej o obsahu 500 ml (bez freonu)
Použité rozpouštědlo: NOVATIO SAFETY CLEAN
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

APLIKACE A POUŽITÍ
• Dózu před upotřebením řádně protřepat. Lepené
plochy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty.
Nástřik provádět ze vzdálenosti asi tak 20 až 25
cm.
• STÁLÉ SPOJE
• U porézních materiálů nanést lepidlo v tenké
vrstvě na jednu z ploch a díly k sobě přitisknout
dokud je lepidlo ještě vlhké.
• U neporézních materiálů a pěnových hmot nanést
lepidlo na obě plochy, 2 až 5 minut počkat a pak
obě plochy slepit.
Objednací číslo
N511001

Název
Trimfix

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

• DOČASNÉ SPOJE
• Nanést tenkou vrstvu pouze na jednu ze
spojovacích ploch, nechat chvíli odpařit a pak díly
spojit. Díly lze později od sebe oddělit aniž by
došlo k poškození ploch.
• POZOR! Po použití dózu otočit, stisknout tlačítko
výpustného ventilu a držet ventil dokud se
vystřikování nezastaví.

Balení
500 ml

Zařazení
LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

