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Údaje o výrobku 
 Aktualizováno: červenec 1995 

 Předchozí vyd.: žádné 

   

 
    

Popis výrobku Výrobek 3M SprayMount™ 
je lepidlo ve spreji se 
speciálním složením, které 
splňuje požadavky 
profesionálních studií. 
Slouží k rychlému vytváření 
nejprve přemístitelných, 
posléze pevných spojů, 
které během stárnutí 
nekřehnou. Praktické a 
 

konzistentní lepidlo 
SprayMount™ je ideální na 
vylepování a výrobu grafiky. 
Je také velmi vhodné ke 
vlepování a podlepování. 

 

 
    

Fyzikální vlastnosti 
Nejsou určené ke specifikačním 
účelům 

Rozpouštědlo Ropné destiláty  

 Bod vzplanutí -46°C 
 

 

 Pohonná látka Uhlovodík 
 

 

 Obsah 260 g (400 ml) 
 

 

 Typ postřiku 
 

Částice  

 Barva 
 

Bezbarvá  

 Skladovatelnost 12 měsíců od data převzetí zákazníkem, pokud je 
skladováno v originálním obalu při teplotě 21°C a relativní 
vlhkosti 50 % 

 
    

Další informace o 

výrobku 

Nepoškozuje ozónovou 
vrstvu. 
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 Datum: červenec 1995 

 Lepidlo 3M SprayMount™ 
 
 
 
    

Skladovací podmínky Skladujte na chladném a 
suchém místě. Skladovací 
teplota nesmí překročit 
49°C. Nejlepších výsledků 
se dosahuje při skladování a 
aplikaci materiálu při 
pokojové teplotě 16 až 
27°C. 
 

  

 
    

Návod k použití Otočte rozprašovač tak, aby 
šipka směřovala k tečce na 
okraji nádoby. Zajistěte, aby 
byla tryska vždy namířena 
na lepený povrch a nemířila 
na osoby. 
 
Nádobu před použitím 
důkladně protřepejte, mělo 
by stačit pět až deset 
sekund. 
 

Lepidlo nanášejte pouze na 
jeden povrch, pokud možno 
na ležící. Držte nádobu 15 
až 20 cm od povrchu a 
lepidlo aplikujte 
v rovnoměrné vrstvě. Při 
nástřiku stiskněte 
rozprašovač na doraz, aby 
lepidlo neprskalo nebo 
nekapalo. 
 
Než spojíte materiály, 
počkejte několik sekund, až 
se odpaří rozpouštědlo. Tím 
se zabrání přenosu lepidla 
z jednoho povrchu na druhý. 

Aby nedošlo k ucpání trysky, 
na konci každého dne 
obraťte nádobu dnem 
vzhůru, stiskněte 
rozprašovač a držte, dokud 
nepřestane vycházet lepidlo. 
Potom rozprašovač otřete. 
 

Čištění: 
Trysku rozprašovače a 
nadbytečné lepidlo lze 
vyčistit čisticím prostředkem 
3M Clean Art. 

UPOZORNĚNÍ: Při čištění 
s použitím rozpouštědel je 
nutné dodržovat správná 
bezpečnostní opatření. 
 

Pokrytí: 
Přibližně 10 m

2
 na jednu 

nádobu. 

 

 
    

Aplikace Lepidlo SprayMount™ je 
vhodné k lepení papíru 
z laserových kopírek, 
bromidů, PMT, acetátů a 
mnoha dalších materiálů 
používaných ve studiích. 
 

Lepidlo SprayMount™ se 
používá k vytváření grafiky, 
upevňování, vylepování, 
vytváření atrap a v mnoha 
dalších aplikacích, které 
vyžadují možnost 
přemístění. 
 

 

 
    

Informace o zdraví a 

bezpečnosti 

Chcete-li další informace, 
kontaktujte naše 
toxikologické oddělení 
v bracknellské centrále na 
tel. č. (01344) 858000. 
 

  

 


