
Sprejové
kontaktní lepidlo

CT600

Super
rychlá fixace
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CT600
Když nemáš čas,
jdi na to se sprejem!
Rychlost ▪ Pevnost ▪ Komfort
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CT600

Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji 

na plošné lepení většiny porézních i neporézních 

materiálů. 

illbruck CT600 je ideální pro extrémně rychlou trvalou 

nebo dočasnou fixaci různých typů materiálů jako 

jsou izolační fólie, dřevo, sádrokarton, dřevovláknité 

a dřevotřískové desky, lamino, papír, plasty, textilie, 

korek, molitan apod. Není vhodný na polystyren.

Sprejové
kontaktní lepidlo

Sprejové nanášení lepidla je rychlé 
a komfortní. Lepidlo se neroztírá ani jinak 
neupravuje.  

Výtečná přilnavost na porézní i neporézní 
materiály.

Volitelnost pevnosti spoje je další za-
jímavou možností lepidla CT600. Podle 
doby odvětrání lze zajistit trvalou nebo jen 
dočasnou fixaci.

Nastavitelný rozptyl trysky umožňuje 
zvolit nanášení lepidla. Lze jej aplikovat 
plošně nebo jen detailně na určité místo.

Rychlé vytvrzování spoje již během
několika minut.
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Volitelná pevnost
lepeného spoje

Lepení fólií a hran
v nábytkářském průmyslu

Lepení linoleí, koberců 
a jiných podlahových krytin

Lepení textilních prvků 
a dekoračních předmětů

Lepení OSB a lamino desek

Lepení plákátů
a reklamních poutačů

Lepení čalouněných prvků

Typické použití sprejového lepidla
illbruck CT600

Zajištění trvalého spoje
K dosažení tzv. nerozebíratelného spoje 
aplikujete lepidlo na obě plochy lepených 
materiálů (porézní/neporézní) a necháte 
jej zavadnout 2-3 minuty. Poté lepené před-
měty k sobě přitisknete.

Zajištění dočasného spoje
K dosažení rozebíratelného spoje apliku-
jete lepdilo jen na jednu lepenou plochu, 
necháte zavadnout 3-5 minut a poté k sobě 
předměty přitisknete.
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CT600 Sprejové
kontaktní lepidlo

Vlastnost Klasifikace

Báze syntetická pryskyřice

Systém Fyzikální vytvrzování

Objemová hmotnost 1.22 g/cm3

Viskozita (při +20°C) sprejová konzistence

Bod vzplanutí -40°C

Otevřený čas (při 20°C) 2-3 minuty

Aplikační teplota +5°C až +30°C

Teplotní odolnost -20°C až +65°C

Skladování v suchu a chladu při +5°C až +25°C

Doba skladování 12 měsíců v originálním neotevřeném balení

Balení Dóza 500 ml

Barva Světle medová

Vydatnost až 5 m2  z dózy 500 ml

Technická specifikace

Nastavitelná
velikost
sprejového 
paprsku
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