
Popis
illbruck CT600 je kontaktní lepidlo s vysokou pevností spoje

po vytvrzení. Lepidlo je dodáváno a aplikováno jako sprej.

Forma dodání
500 ml plechová dóza

12 ks v kartonu

Technická specifikace
Vlastnost Hodnota

Složení Syntetická pryskyřice

Systém Fyzikální vytvrzování

Objemová hmotnost 1.22 g/cm3

Viskozita (při +20°C) sprejová konzistence

Bod vzplanutí -40°C

Otevřený čas (při 20°C) 2-3 minuty

Vydatnost cca 5 m2 z 1 dózy

Aplikační teplota +5°C až +30°C

Teplotní odolnost -20°C až +65°C

Skladování v suchu a chladu při +5°C až +25°C

Doba skladování 12 měsíců v originálním neotevřeném balení

Příprava
Podkladní plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a bez

jakéhokoliv další kontaminace, která by mela negativní

vliv na adhezi.

Pro vyčištění hladkých neporézních ploch (kovy, plasty)

použijte čistič illbruck AA404.

Zpracování
Protřepejte důkladně dózu s lepidlem před aplikací.

Odstraňte víčko a natočte trysku dle potřeby.

Stisknete trysku a držte ji při aplikaci cca 20 cm až 25 od

podkladu. Nanášejte lepidlo rovnoměrně.

Po ukončení aplikace otočte dózu dnem nahoru a

stiskněte trysku. Tímto dojde k jejímu vyčištění a

předejdete tak jejímu zalepení a ucpání.

Aplikační metoda pro nižší pevnost

Aplikujte rovnoměrně lepidlo na jednu ze dvou

podkladních ploch.

Poté ihned přitiskněte druhou lepenou plochu.

Minimálně jedna z ploch musí být porézní.

Aplikační metoda pro trvalý spoj (vysoká pevnost)

CT600

Sprejové kontaktní lepidlo

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou

fixaci různých typu izolačních fólií a membrán

navzájem nebo k podkladům, jako jsou dřevo,

sádrokarton, dřevovláknité a dřevotřískové

desky, papír, plasty, textilie, korek apod.

Hlavní výhody

Univerzální kontaktní lepidlo

Velmi rychlé zasychání lepidla

Vhodné na porézní i neporézní materiály

Integrovaná nastavitelná tryska

Chemická formulace umožňuje vytvořit

permanentní, ale rozebíratelný spoj

Vysoká vydatnost až 5m2



Sprejové kontaktní lepidlo

Aplikujte lepidlo na všechny lepené porézní nebo

neporézní podkladní plochy, nechejte lepidlo zavadnout

cca 2 až 3 minuty.

Poté lepené materiály přitiskněte k sobě.

Aplikační metoda pro rozebíratelný dočasný spoj

Nasprejujte lepidlo na jednu z lepených ploch.

Počkejte cca 3 až 5 minut.

Slepte materiály k sobě.

Vydatnost

Až 5 m² z jedné dózy objemu 500 ml

Čištění
Pro vyčištění nevytvrzeného lepidla z potřísněných ploch

využijte illbruck AA404 nebo AW421.

Důležité upozornění
Lepidlo není vhodné pro lepení EPS a XPS desek.

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V

případě potřeby dalších informací nás

kontaktujte.

Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle

našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si

vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat

nejaktuálnější informace k výše zmíněnému

produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace

nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za

ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se

řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a

platebními podmínkam.
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