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Въведение 

Лепилото на спрей на WEICON осигурява чисто, бързо и лесно 

залепяне на големи повърхности.  Свързва леки материали един с 

друг и помежду им в областите на занаятите, моделизма, направи 

си сам, хобито и домакинството. 

 

 
 

Специално лепило за дълготрайни здрави залепяния на грапави и 

неравни повърхности. Благодарение на специалния вентил 

пръсканото количество може плавно да се регулира (малко/ 

средно/ голямо)  

 

Области на приложение: 

И за залепяния на по- големи площи от: 

- филц, PVC-фолио,изкуствена кожа, мокети 

- пластмаса, картон 

- разпенена гума и каучик 

- изолационни материали, гъвкава пяна 

- винил, кожа, гума, както и метал и дърво 
 

 

Teхнически данни 

Основа     синтетичен каучук 

Температура на работа + 10 до + 30 °C 

Време за изпарение 5 до 10 минути 

Отворено време     максимум 45 мин. 

Температуроустойчивост - 20 до + 80 °C 

Разходна норма ок. 4 m² 
 
 

Начин на работа 

1. Разклатете преди употреба и напръскайте 

едностранно  и от разстояние ок. 15 - 30 cm върху 

предварително почистената и подсушена 

повърхност. При порести повърхности е необходимо 

двустранно нанасяне 

2. В зависимост от естеството на повърхността и от 

температурата оставете нанесения слой  лепило  да 

се изпари (ок. 10 Min.)  до степен при потупване с 

пръст да не се образуват власинки 

3. След времето за изпарение позиционирайте частите 

за залепяне и ги залепете с помощта на силен натиск. 

 
Съхранение 

Опаковката е под налягане. Защитавайте от директно нагряване 

от слънчева светлина и температури над +50°C. 

Указания 

Съдържащите се в настоящата техническа характеристика данни и 

препоръки не представляват гаранция за свойствата на 

продуктите. Те се основават на резултатите от изследванията и 

опита ни. Но все пак те не са обвързващи, тъй като не можем да 

бъдем държани под отговорност за спазването на условията за 

преработка, тъй като не са ни изестни специфичните условия на 

работа при потребителя. 

 

 Гаранция можем да  дадем единствено ;за постоянното високо 

качество на продуктите ни. Препоръчваме чрез множество 

самостоятелни тестове да се убедите дали можете да постигнете 

желаните ефекти с дадения продукт. Всякакви основани на тях 

претенции за изключени. Потребителят носи пълна лична 

отговорност за неправилна или не по предназначение употреба на 

продукта. 

 

 Вносител 
  Димас Пласт ЕООД 
  Бул. Шипченски проход 63 
  1574, гр. София 
  Тел./факс: 02/ 978 31 71 
  e-mail: info@dimasplast.com  
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