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• Nem csomósodik

• Finoman porlasztható termék

• Könnyen változtatható a ragasztandó 
felületek helyzete

• Nem öregszik

• Nedvességnek és hőnek ellenáll

• Számos anyag ragasztására alkalmas

• Minőségi alkalmazás

• Gazdaságos felhasználás hulladék nélkül

• Nem károsítja az anyagot a ragasztandó 
felületek helyzetének változtatása köz-
ben

• Hosszú élettartam

• Felhasználható többféle módon, a hőnek 
60°C-ig ellenáll

• Ragaszt papírt, kartont, műanyagot, szö-
vetet, textilt, bőrt, fát, rétegelt anyagokat, 
gumit…

GLUE SPRAY R 83530

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Glue Spray RGS 12x 500ml – spray R 83530

Rendelési kódok:

Tulajdonságai: Előnyei:

Többfunkciós ragasztó spray

Alkalmazása

A GLUE SPRAY különleges tulajdonságú ragasztó spray. Nagyon sokféle anyagra (kárpitra, szőnyegre, műanyagra, gu-
mira, fára, papírra, parafára, szövetekre, stb.) használható. Nem alkalmas hungarocell, vinilek és némely műanyagok 
ragasztására. Javasoljuk, hogy a ragasztó képességet a ragasztandó anyag egy kis felületén próbálja ki. A háromfokozatú 
adagolófej lehetővé teszi különböző finomságú permet alkalmazását.
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon 
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék nem 
a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az 
elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, www.retech.cz

Használati utasítás:

1.Felhasználás előtt a flakont alaposan rázza fel.

2. A ragasztandó felületeket tisztítsa meg és zsírtalanítsa RETECH CLEAN zsírtalanító szerrel.

3. Hordja fel a GLUE SPRAY-t 25-30 cm távolságról mindkét ragasztandó felületre elegendő mennyiségben.

4. Hagyja a felületeket száradni olyan hosszú ideig, hogy érintésre a ragasztó már ne ragadjon (kb. 2 perc).

5. A ragasztandó felületeket illessze egymáshoz, és erősen sajtolja össze.

6. A flakont fordítsa fenékkel  felfelé és permetezze ki a terméket addig, amíg az edényből már csak a hajtógáz jön. Erre 
azért van szükség, hogy a fúvóka kitisztuljon a ragasztótól.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Biztonsági használati utasitás:

Veszélyességi faktor:Veszélyességi faktor:
Bőrizgató hatású. Ártalmas az egészségre pre vodné organizmy. Gőzei álmosságot vagy szédülést 

okozhatnak.

Biztonsági előirás:Biztonsági előirás:
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező gőzt 

nem szabad belélegezni a aerosol. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Csak jól szellőztetett helyen 
használható.

Veszélyes alkotóelemek:Veszélyes alkotóelemek:
64742-48-9 Benzínová frakcia (ropná)

Kiegészitő adatok:Kiegészitő adatok:
A flakon állandó nyomás alatt van: ne tegyük ki erős napfénynek hősugárzásnak 50°C fölött. Az üres 

flakont ne nyissa fel és ne dobja tűzbe. Ne fújja nyilt lángra, sem felhevitett tárgyakra.

A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:

Termék:  Tilos a kommunális hulladékkal együtt való megsemmisitése. Medsemmisitése a veszély-
es hulladékokra kiépitett égetőkben. A hulladék megjelölése 08 04 09

Csomagoló flakon:  Medsemmisitése a veszélyes hulladékokra kiépitett égetőtelephelyen, vagy 
a veszélyes anyagokat tároló gyűjtőhelyeken. A hulladék megjelölése 15 01 11

További információk a biztonsági adatlapon.

Rendkívül
gyúlékony

Irritáló hatású


