
Zawsze pod r´kà

Przemys∏owy Êrodek czyszczàcy

Ârodek czyszczàcy, który skutecznie usuwa trudne do usuni´-
cia zabrudzenia i substancje, takie jak t∏uszcze, oleje, brud,
pozosta∏oÊci po zaschni´tych klejach. Doskona∏y do
czyszczenia urzàdzeƒ, stanowisk pracy, itp. Mo˝e byç
stosowany na wi´kszoÊci zarówno malowanych jak i nie
malowanych metali (tak˝e aluminium i stali nierdzewnej),
ceramice, szkle, porcelanie i wielu tworzywach sztucznych.

Uniwersalny, Êrodek czyszczàcy o Êwie˝ym, cytrusowym
zapachu.

Uwaga:
Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszàce si´ do produktów firmy 3M oparte sà na
testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze wzgl´du jednak na ró˝norodnoÊç materia∏ów, pod∏o˝y
i odmiennych warunków pracy nie mo˝emy zagwarantowaç ca∏kowitej skutecznoÊci aplikacji. U˝ytkownik
ponosi ca∏kowità odpowiedzialnoÊç za decyzj´, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy
konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.
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Spray 80 - kontaktowy

do gumy, mi´kkiego PCW, skóry, laminatów dekoracyjnych do drewna i metalu;
jako primer (lakier podk∏adowy) do betonu i cegie∏.

klej w aerozolu o najwy˝szej wytrzyma∏oÊci
wysoka wytrzyma∏oÊç termiczna
strumieƒ aerozolu – koronkowy (brak rozkurzu)
bardzo dobra odpornoÊç na plastyfikatory, 
dobra odpornoÊç pogodowa, na wod´, starzeniowa, na UV, oleje i paliwa
szybszy od klejów kontaktowych nanoszonych p´dzlem

Wytrzyma∏oÊç temperaturowa: od -30
o
C do +90

o
C

Sposób u˝ycia:
na 2 powierzchnie - po∏àczyç elementy w ciàgu 4 min do 30 min od

naniesienia kleju

WydajnoÊç: 4m2 z puszki 0,5l

Spray 90 - do poliolefin

do tworzyw sztucznych, laminatów (HPL), drewna, skóry,
metali.

szybki
o wysokiej wytrzyma∏oÊci
trwa∏e po∏àczenie
niska wsiàkliwoÊç
regulowany strumieƒ aerozolu – koronkowy
dobra odpornoÊç pogodowa i na wod´, 
Êwietna starzeniowa

Wytrzyma∏oÊç temperaturowa: od -30
o
C do +80

o
C

Sposób uzycia:
na 1 powierzchni´ (materia∏y lekkie) – po∏àczyç elementy

w ciàgu 30 sek. do 2 min od naniesienia kleju
na 2 powierzchnie – po∏àczyç elementy w ciàgu 2 min do 10

min od naniesienia kleju

WydajnoÊç: 4m2 z puszki 0,5l

Spray 74 - do pianek

do pianek (poliuretanowych i lateksowych), materia∏ów izolacyjnych i wyg∏uszajàcych

wysoka ostateczna si∏a wiàzania
niska wsiàkliwoÊç
mi´kka spoina
regulowany strumieƒ aerozolu – koronkowy (brak rozkurzu)
dobra odpornoÊç pogodowa i na wod´, Êwietna starzeniowa

Wytrzyma∏oÊç temperaturowa: od -30
o
C do +50

o
C

Sposób u˝ycia:
na 2 powierzchnie - po∏àczyç elementy w ciàgu 15 sek. do 15 min. od
naniesienia kleju

WydajnoÊç: 4m2 z puszki 0,5l

Spray 76 - o wyd∏u˝onym czasie otwartym

do poliolefin (PP, PE), filcu, korka

d∏ugi u˝yteczny czas klejenia
regulowany strumieƒ aerozolu – koronkowy
dobra odpornoÊç pogodowa i na wod´,
Êwietna starzeniowa
bardzo mocne po∏àczenie przy stosowaniu
na dwie powierzchnie

Wytrzyma∏oÊç temperaturowa: od -30
o
C do +80

o
C

Sposób u˝ycia:
na 1 powierzchni´ - po∏àczyç elementy w ciàgu 30
sek. do 10 min od naniesienia kleju
na 2 powierzchnie - po∏àczyç elementy w ciàgu 10
min do 1 godz. od naniesienia kleju

WydajnoÊç: 4m2 z puszki 0,5l

Spray 77 - uniwersalny

do styropianu, papieru, kartonu, tkanin, itp.

„agresywny" – wysoka przyczepnoÊç wst´pna
d∏ugi u˝yteczny czas klejenia
niska wsiàkliwoÊç
regulowany strumieƒ aerozolu – rozproszony
dobra odpornoÊç pogodowa, na wod´ i starzeniowa
bardzo mocne po∏àczenie przy stosowaniu na dwie powierzchnie

Wytrzyma∏oÊç temperaturowa: od -30
o
C do +60

o
C

Sposób u˝ycia:
na 1 powierzchni´ (monta˝ czasowy) - nie zalecany
na 2 powierzchnie - po∏àczyç elementy w ciàgu 4 min do 10 min od naniesienia kleju

WydajnoÊç: 12m2 z puszki 0,5l
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