
B707

Vlastnosti:
Ho lavost:ř neho lavé lepidloř
se snadno ho lavým nositelemř
Vzor post iku:ř prom  nlivá sí pavu inyě ť č
Barva: č červená nebo irá

SPRAY-KON B707 je kontaktní lepidlo aktivované tlakem, které se nanáší st íkáním. Dokonalé vlastnosti pevnosti spoje a výjime ná p ilnavost na r zné materiályř ř ůč
zp sobují, že SPRAY-KON je dokonalým ešením pro použití p i r zných operacích vyžadujících lepení. vykazuje vysokouů ř ř ů SPRAY-KON B707 odolnost na st ih,ř

ě ř ěje tepeln stabilní, odolný proti UV zá ení, vodoodpudivý, rychle se odv trává a má dlouhou pracovní dobu.

Doporučené použití: lepidlo SPRAY-KON B707 bylo navrženo/vyvinuto pro lepení laminátů HPL na různé materiály. Aktivace lepidla tlakem předurčuje možnost
jeho širokého použití v průmyslu, např. obecné stavebnictví, čalounický průmysl, pro výrobu montovaných domů, karavanů, automobilových nástaveb, jachet,
nábytku, lepení dřeva, textilie, využití při montáži ventilace nebo klimatizace a další. Lepidlo můžete používat jak .pro lepení pórovitého, tak hladkého povrchu
Pro dosažení ideálního spojení naneste lepidlo na oba povrchy, které chcete slepit. Při lepení laminátů doporučujeme nanést vrstvu o hmotnosti 27 - 30 g suché
hmoty na m (doporučené krytí 80 – 100 %) povrchu. Doba pro odpaření rozpouštědla činí 3 minuty. Následně oba povrchy spojte a rovnoměrně je k sobě přitlačte.
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Získáte tím Vámi požadovaný trval ý spoj.

P íklady materiál é SPRAY-KON B707 efektivn spojuje:ř ů, kter ě výrobky ze d eva, deska MDF, DTD, polyuretanové p ny, laminát, d evot ískové desky, výrobkyř ě ř ř
ě ě ů, sklo, pozinkovanz papíru, plast, ABS, skelné vlákno a výrobky z n ho, izolace ze skelného vlákna, v tšina kov á ocel, korek, podlahová krytina PVC , hliníkový

plech, plst, kobercová krytina s rubovou stranou z p nové hmoty, lakovaná ocel, gelcoat a jiné.ě Není vhodný pro polystyrén

Doba odv  trání:ě 2 - 5 minut
Pracovní doba: 1 hod
Pevnost spoje: > 1,4 N/mm2
Balení: sprej 500 ml

Váleček Optimal

Váleček Dvojitý

Váleček Ideal

Váleček Standard

R505
Citrusový Čistič

Toto voduvzdorné kontaktní lepidlo s vysokým obsahem pevných
látek vyniká přilnavostí k celé řadě materiálů. Rychle lepí,
je pružné a nekrabatí se. Použitelné na dekorativní lamináty,
papír, dřevo, dýhy, molitan, stropní potahy, polystyrén, tepelné
izolace, sklolaminát a plasty. Některé materiály se dají lepit
nanášením lepidla pouze na jednu plochu.

�Rychleschnoucí vodovzdorné lepidlo
�Odolává vysoké teplotě
�Rychlá lepivost, silné spoje
�Bez obsahu ODS (látek ničících ozon)
�Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel
� řNezávislý systém nanášení lepidla st íkáním
� ěSnadná údržba (pistole ani sprej nevyžaduje išt ní)č
� řKrátká doba p ípravy (po 3 minutách je lepidlo

řp ipraveno k použití)
�Dlouhá pracovní doba ( 1 hodinu)

Kontaktní lepidla ve spreji a příslušenstvípro profesionályKontaktní lepidla ve spreji a příslušenstvípro profesionály

� 3 válečky z tvrdé gumy
� šířka opěrné plochy 19 cm
� teleskopické držadlo 40 - 63 cm

�šikovný váleček (Alu+PA)
�umožňuje silný přitlak:
hran lepených povrchů,
obrub lepených povrchů

�pohodlnější verze STANDARD
� speciální profilované držadlo,
usnadňuje přenos silného tlaku
� šířka opěrné plochy 7,5 cm

� ze středně tvrdé gumy
�má rovné držadlo
� šířka opěrné plochy 7,5 cm

Tento prostředek odstraňuje lepidla Spray-Kon, mastnotu, olej,
inkoust, nálepky, dehet a jiné nečistoty z nežádoucích míst.
Prostředek využívá silných rozpouštědel z citrusových olejů,
které nejen čistí ale zanechají příjemné aroma.
Vhodný pro čištění lakovaných povrchů,
skla, porcelánu, betonu a většiny
plastových a umělohmotných materiálů
.
�Bez obsahu ODS (látek ničících ozon)
�Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel

kontaktní lepidlo ve spreji Možnost regulace střiku trysky

Low-Málý Medium-Střední High-Velký

S regulací trysky !

S202
kontaktní lepidlo ve spreji
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B 707 500 ml F+ Xi 12 12 ks 336,00 13,400 C �
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R 505 534 ml F+ Xi N 12 12 ks 187,00 7,500 C �
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S 202 500 ml F+ N 12 12 ks 336,00 13,400 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přítlačný váleček dvojitý ks 1 120,00 44,800 C � D
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Přítlačný váleček optimal ks 1 550,00 62,000 C �
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pro Slovensko
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Přítlačný váleček standard ks 790,00 31,600 C �
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Cena Kč
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pro Slovensko
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Přítlačný váleček ideal ks 875,00 35,000 C �

Doprodej
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


