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Technikai adatlap 
United Sprays Ragasztó spray 

 
Termék leírás: A United Sprays Ragasztó spray nem tartalmaz CFC-t, metánt és 1.1.1-etánt. Gazdaságosan felhasználható a 
legkülönbözőbb alapfelületek ragasztására, melyekre gyorsan és kiválóan tapad. A csomagolás a termék hatékony és tiszta 
alkalmazását teszi lehetővé, melyet egy spray szelep biztosít. Használat után a spray-szelep lezár és a rendszer újra készen az 
azonnali újrafelhasználásra. 
 
Felhasználási terület: Az US ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: pl. szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, purhab, 
fémek, merev műanyag, polietilén, vászon szövet, karton, papír és parafa. 
Ideális polietilén fólia rögzítésére különféle burkolatokhoz azbesztmentesítés előtt, és rögzítésre csomagolás technikai 
alkalmazásoknál: palettázásnál, vagy doboz lezárásnál egyaránt. Használható habok, szövetek, kárpitok 
ragasztására, kárpit-, és autóiparban. Hasznos kétoldalas szalagok ideiglenes ragasztásánál is. 
 
Feldolgozása, használati utasítás: 

1. A készüléket csak jól szellőző helyiségben használja, fagyos körülmények között nem ajánlott a termék használata. 
2. A ragasztandó felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes. 
3. Rázza a flakont legalább 30 másodpercig, hogy spray tartalma egyneművé váljon. 
4. Tartsa a szórópisztolyt a felszínre merőlegesen, és alkalmazza egységes rétegben ragasztót, ezzel biztosítva 80-100%os 

lefedettséget. 
5. A ragasztó kész a megkötésre, ha úgy érzi, hogy száraz tapintású, és az ujjvégeket nem tapasztja össze. 
6. Egyirányú alkalmazáskor a felhordás után hagyja száradni a ragasztót 30 másodpercig, amíg tapadóssá válik, majd nyomja 

a ragasztandó anyagot a helyére. Kétirányú alkalmazáskor, fújjon mindkét felületre az anyagból, majd várjon az 
összeillesztés, és ragasztás előtt 2-5 percet. 
Ideiglenes ragasztás esetén fújjon csak az egyik felületre, és hagyja száradni 2-5 percig ragasztás előtt. 

7. Ne hordjon ragasztót nagy mennyiségben egy helyre, mert ez egyenetlenséget okozhat, és növelheti a száradási időt. 
8. A porózus felületek ragasztásakor szükség lehet második réteg felhordására. 

 
Tísztítás: Ipari tisztító spray-vel, vagy Ragasztó-, és tömítőanyag eltávolító spray-vel. 
 
Technikai adatok:  
Formája: ragasztó aerozol 
Színe: sárgás 
Bázis: szintetikus gumi/gyanta 
Száradási idő: 2-5 perc 
Ne szórjuk nyílt lángba, vagy izzó felületre!  
 
Tárolási idő: 12 hónap hűvös helyen – 15 és 35°C között - szárazon, napfénytől védett helyen, Ne tárolja hideg beton felületen. 
Alacsony hőmérsékleten való tárolás hátrányosan befolyásolja a termék minőségét (flakonon belül szétválhatnak az összetevők, a 
ragasztóanyag megdermedhet). Amennyiben hideg helyen tárolta, vigye vissza szobahőmérsékletre, és rázza fel jól. 
 
Szállítási kiszerelés: 400 ml (12db/karton) 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott 
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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