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TECHNICKÝ LIST 
2. vydání: říjen 2007 

Nahrazuje vydání: Červenec 2001 

 

Popis produktu Vylepšený produkt 3M SprayMount™ je lepidlo ve spreji se speciálním složením, 
které splňuje požadavky profesionálních studií. Lepidlo SprayMount™ slouží 
k rychlému vytváření nejprve přemístitelných, a po uplynutí určité doby pevných 
spojů, které během stárnutí nekřehnou. Praktické a konzistentní lepidlo 
SprayMount™ je ideální k vylepování a výrobě grafiky. Je také velmi vhodné ke 
vlepování a podlepování běžných materiálů. 

Nové řešení regulovaného nanášení značně snižuje odpadní množství lepidla. 

Fyzikální vlastnosti 
Nejsou určeny pro 

účely specifikace 

 

Rozpouštědlo Ropné destiláty 
Aceton, pentan 

Bod vznícení -46 °C 

Pohonná látka Hydrokarbon 

Obsah 282 g (400 ml) 

Typ postřiku Částice 

Barva čirá 

Skladovatelnost 12 měsíců od data převzetí produktu zákazníkem, pokud je 

produkt skladován v původním obalu při teplotě 21 °C a při 

relativní vlhkosti vzduchu 50 % 

 

Další informace o 

produktu 

Nepřispívá k poškozování ozónové vrstvy. 

Podmínky skladování  Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49 °C. 
Nejlepších výsledků je dosahováno při skladování a aplikaci lepidla při pokojové 
teplotě 16 až 27 °C. 
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Pokyny k použití Otočte špičku rozprašovače tak, aby šipka ukazovala na tečku na okraji nádobky. Zajistěte, 

aby byla tryska vždy namířena pouze na lepený povrch a nikdy nesměřovala proti osobám. 

Nádobku před použitím důkladně protřepejte, mělo by postačit 5-10 sekund. 
Lepidlo naneste lepidlo pouze na jeden povrch, pokud možno na ležící povrch. Držte 

nádobku 15 až 20 cm od lepeného povrchu a naneste na něj rovnoměrnou vrstvu lepidla. 

Při nástřiku stiskněte rozprašovač na doraz, aby lepidlo neprskalo nebo nekapalo. 

Než spojíte materiály, počkejte několik sekund, až se odpaří rozpouštědlo. Tím zabráníte 

přenosu lepidla z jednoho povrchu na druhý. 
Aby nedošlo k ucpání trysky, obraťte vždy na konci dne nádobku dnem vzhůru, stiskněte 

špičku rozprašovače a držte ji stisknutou, dokud z ní nepřestane vycházet lepidlo, a poté ji 
otřete. 

Čištění: 
Trysku rozprašovače a přebytek lepidla lze vyčistit lakovým benzínem. 
POZNÁMKA: Při čištění pomocí ředidel je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní 
opatření. 

Pokrytí: 
Přibližně 10 m

2
 na jednu nádobku. 

 

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 

ochraně zdraví a 

bezpečnosti 

práce 

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše Toxikologické oddělení. 

3M je ochranná známka společnosti 3M. 

Uvedené hodnoty byly stanoveny běžnými zkušebními metodami a jsou průměrnými hodnotami, které nejsou určeny pro účely specifikace. 
Naše doporučení ohledně používání našich produktů jsou založena na výsledcích zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme přesvědčeni, přesto bychom Vás však chtěli požádat o 

provedení vlastních zkoušek, které určí, zda jsou produkty vhodné k Vámi zamýšlenému použití. 
Toto opatření požadujeme z toho důvodu, že společnost 3M nemůže přijmout jakoukoliv právní odpovědnost za přímé či následné škody ani za ztráty nebo škody vzniklé v 

důsledku použití našich doporučení. 

 


