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GRABFAST CLEAR 
Kontatktné lepidlo v spreji 

Charakteristika 
Jednoduchá aplikácia
Rýchla lepivosť
Vysoká pevnosť
Samostatný bezúdržbový systém
Vode odolný
Vysoká teplotná odolnosť (85°C)
Bez zápachu
Nehorľavý
Neobsahuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
K dispozícii znovu plniteľné alebo jednorázové kanistre

Technické údaje 
Chemický názov - kontaktné lepidlo v spreji
Vzhľad - čistá alebo červená tekutina
Lepidlo - 25 až 29% pevných látok
Špecifická váha - 1,19 ± 0,02
Šmykové pevnosť - 100psi
Teplota degradácie - 85°C
Krytie - 15sqm/kg
Trvanlivosť - 1 rok neotvorené
C.F.C. - voľný
Prvá trieda horľavosti

GRABFAST je všestranné, vysoko výkonné priemyselné kontaktné lepidlo. Výrobok je vodeodolný s vysokou teplotnou 
stabilitou. GRABFAST je určený pre lepenie dekoratívnych laminátov na drevotrieskové dosky, ale môže byť tiež 
použitý na širokú škálu ďalších podkladov ako je dýha, drevo, plast, laminát, guma, polyetylén, akryl, betón, rôzne kovy, 
textílie, na čalúnenie a na celú radu ďalších materiálov.

Aplikácia 
Všetky zložky vstupujúce do lepenia by mali byť pred samotným lepením skladované pri izbovej teplote. Lepené 
povrchy by mali byť suché, čisté, bez prachu a mastnoty. Pri aplikácii GRABFASTu držte pištoľ rovnobežne s 
pracovnou plochou a naneste bohatú vrstvu lepidla – odporúča sa pokryť aspoň 80 až 100%. Nedovoľte lepidlu aby 
sa rozlialo alebo sa nahromadilo na jednom mieste.
Na krajoch dosiek a poréznych povrchoch sa odporúča dvojitý nános. Pred druhým nástrekom sa uistite, že prvý 
nános je už suchý. Všade, kde to je možné aplikujte lepidlo na jeden povrch zvisle a na ďalší vodorovne. Je dôležité si 
uvedomiť, že GRABFAST je kontaktné lepidlo a k spojeniu dochádza priložením dvoch povrchov k sebe preto na oboch 
povrchoch musí byť dostatočné množstvo lepidla.
Pred spojením dvoch prvkov sa uistite, že lepidlo „obschlo“ a má vhodnú lepivosť, to znamená, že sa ho môžete 
dotknúť bez prenosu na prstoch. Potom môžete spojiť obe plochy a pomocou valčeka naniesť odporúčaný jednotný 
tlak 50-70 lbs/cm´.
Poznámka: Grabfast zasychá do 2 minút pri bežnej teplote a vlhkosti vzduchu, vysoká vlhkosť a nízka teplota 
spomaľujú dobu schnutia. Nikdy nespájať dva prvky skôr ako sa vyparí rozpúšťadlo, inak môžu vzniknúť v spoji bublinky.

Balenie
500 ml sprej, kartón (9 ks sprejov), 22 l/17 kg tlaková nádoba
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