
Popis
illbruck CT600 je kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou

spoja po vytvrdnutí. Lepidlo je dodávané a aplikované ako

sprej.

Forma dodania
plechová dóza s objemom 500 ml

12 kusov v kartóne 

Technická špecifikácia
Vlastnosti Hodnota

Zloženie Syntetická živica

Systém Fyzikálne vytvrdzovanie

Objemová hmotnosť 1,22 g/cm3

Viskozita (pri +20 °C) sprejová konzistencia

Bod vznietenia -40 °C

Čas odvetrania (pri 20°C) 2-3 minúty

Aplikačná teplota +5 °C až +30 °C

Tepelná odolnosť -20 °C až +65 °C

Skladovanie +5°C až +25°C, v suchu a chlade

Doba skladovania 12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení

Príprava
Podkladové plochy musia byť čisté, suché, odmastnené a

bez akejkoľvek ďalšej kontaminácie, ktorá by mala

negatívny vplyv na priľnavosť

Na vyčistenie hladkých neporéznych plôch (kovy, plasty)

použite čistič illbruck AA404

Spracovanie
Dózu s lepidlom pred aplikáciou dôkladne pretraste

Odstráňte viečko a natočte trysku podľa potreby

Stlačte trysku a držte ju pri aplikácií cca 20 až 25 cm od

podkladu. Lepidlo nanášajte rovnomerne

Po ukončení aplikácie otočte dózu dnom hore a stlačte

trysku. Takto ju vyčistíte a predídete tak jej zalepeniu a

upchatiu 

Aplikačná metóda pre nižšiu pevnosť

Lepidlo aplikujte rovnomerne na jednu z dvoch

podkladových plôch

Pritlačte druhú lepenú plochu

Minimálne jedna z plôch musí byť porézna

Aplikačná metóda pre trvalý spoj (vysoká pevnosť)

CT600

Sprejové kontaktné lepidlo

illbruck CT600 je ideálne na extrémne rýchlu 

fixáciu rôznych typov izolačných fólií a 

membrán navzájom alebo na podklady ako sú 

drevo, sadrokartón, drevovláknité a 

drevotrieskové dosky, papier, plasty, textílie, 

korok a pod..

Hlavné výhody

univerzálne kontaktné lepidlo 

veľmi rýchle schnutie

vhodné pre porézne aj neporézne

materiály

integrovaná nastaviteľná tryska 

chemická formulácia umožňuje vytvoriť

permanentný ale rozoberateľný spoj

vysoká výdatnosť až 5m2



Sprejové kontaktné lepidlo

Lepidlo aplikujte na všetky lepené porézne alebo

neporézne podkladové plochy a nechajte odvetrať cca 2

až 3 minúty

Lepené materiály pritlačte k sebe

Aplikačná metóda pre rozoberateľný dočasný spoj

Lepidlo nasprejujte na jednu z lepených plôch

Počkajte cca 3 až 5 minút

Spojte/zlepte materiály k sebe

Výdatnosť

až 5 m2 z jednej dózy s objemom 500 ml 

Čistenie
Na vyčistenie nevytvrdnutého lepidla z postriekaných plôch

použite illbruck AA404.

Dôležité upozornenie
Lepidlo nie je vhodné na lepenie EPS a XPS dosiek. 

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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