MAFIX No. 777 Spray ragasztó
A 3M Spray 77 alternatívája
Többcélú neoprén ragasztó spray, mely egyaránt alkalmas
szakemberek és magánszemélyek számára.
Tulajdonságok:
A legkülönfélébb felületekre alkalmazható. Egyenletesen és
egységesen történő használata esetén megfelelő mértékben
ragad. Könnyű használni.
Használat:
Használható fém, műanyag, fa, hab, üveg, papír stb. ragasztására. Ne használja hungarocell,
valamint kerámialap esetében! Használatához optimális hőmérséklet 15-20 °C.
Technikai adatok:
Állaga: folyékony
Illata: jellegzetes
Tűzveszélyesség: <1°C
Tartalmaz: nem tartalmaz CFC-t
Alkalmazás:
Tiszta, száraz felületen használható. Felrázandó! A kívánt felülettől kb. 15-20 cm távolságból
használja! Egyenletesen vigye fel a réteget és 5 percig hagyja száradni! Illessze, majd nyomja össze
a két felületet! Használat után fordítsa fel a dobozt és addig nyomja a szórófejet, amíg a spray
ragasztómentes nem lesz! Tényleges eredmény 24 óra után várható!
Csomagolás:
Aeroszolos doboz 250ml vagy 400 ml
Tárolás:
Álló helyzetben, 12 hónapig (+10°C és 20°C közötti hőmérsékleten)
előtt érdemes kipróbálni, hogy biztosan meggyőződjön róla, a termék megfelel a kívánt
elvárásoknak.
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Biztonsági előírások:
Veszélyes a környezetre. Irritáló hatású, főként a szemre és a bőrre. Mérgező, hosszútávon
okozhat káros mellékhatásokat a víz élővilágában. A gázokat ne lélegezze be, mert álmosságot és
szédülést okozhat! Tartalmát ne öntse csatornába! Legyen elővigyázatos az elektrosztatikus
kisüléssel szemben! Viseljen megfelelő védőruhát és védőkesztyűt! Ha lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz! Csak jól szellőzött helyen használja! A termékben túlnyomás van: védje a napfénytől és
ne tárolja 50°C feletti helyen! Tilos felnyitni vagy használat után tűzbe dobni! Ne fújja nyílt lángra
vagy bármilyen izzó anyagra! Tartsa távol mindenféle gyújtóeszköztől, közelébe ne
dohányozzon! Gyerekek közelében ne használja!
Figyelem!
Ezen információk megbízható vizsgálatok és gyakorlati tapasztalatok alapján legjobb tudásunk
szerint lettek összeszedve! Közzétételének célja az útmutatás, nem spekuláción alapul. Használat
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