
Informace uvedené v tomto technickém prospektu jsou založené na praktických zkušenostech a výsledcích  laboratorních testů. Hodnoty 

jsou průběžně aktualizované podle posledního stavu technologie. Toto vydání nahrazuje všechny dosavadní vydání a je platné od 

uvedeného datumu. 

GRABFAST  
Sprejové kontaktní lepidlo 

 

Funkce  

 Jednoduchá aplikace 
 Rychlá lepivost 
 Vysoká pevnost 
 Samostatný bezúdržbový systém 
 Vodě odolný 
 Vysoká teplotní odolnost (85°C) 
 Bez zápachu 
 Nehořlavý 
 Neobsahuje látky poškozující 

ozonovou vrstvu 
 K dispozici znovu plnitelné nebo 

jednorázové kanystry 

 

Technické údaje 

Chemický název Kontaktní lepidlo ve 
spreji 
Vzhled   Čistá nebo červená 
tekutina 
Lepidlo  25-29% pevných 
látek 
Specifická váha 1,19 ± 0,02  
Smyková pevnost 100psi 
Teplota degradace 85°C 
Krytí   15sqm/kg 
Trvanlivost  1 rok neotevřené 
C.F.C. volný 
Prvá třída hořlavosti 

GRABFAST je všestranné, vysoce výkonné průmyslové kontaktní lepidlo. Výrobek je 
voděodolný s vysokou teplotní stabilitou. GRABFAST je určen pro lepení dekorativních 
laminátů na dřevotřískové desky, ale může být také použit na širokou škálu dalších 
podkladů jako je dýha, dřevo, plast, laminát, guma, polyethylen, akryl, beton, různé 
kovy, textilie, na čalounění a na celou řadu dalších materiálů.
 
Aplikace 
Všechny složky vstupující do lepení by měly být před samotným lepením skladovány při 
pokojové teplotě. Lepené povrchy by měly být suché, čisté, bez prachu a mastnoty. Při 
aplikaci GRABFASTu držte pistoli rovnoběžně s pracovní plochou a naneste bohatou 
vrstvu lepidla - doporučuje se pokrýt alespoň 80 až 100%. Nedovolte lepidlu aby se 
rozlilo nebo se nahromadilo na jednom místě. 
Na krajích desek a porézních površích se doporučuje dvojitý nános. Před druhým 
nástřikem se ujistěte, že první nános je již suchý. Všude, kde to je možné aplikujte 
lepidlo na jeden povrch svisle a na další vodorovně. Je důležité si uvědomit že GRABFAST 
je kontaktní lepidlo ke spojení dochází přiložením dvou povrchů k sobě proto na obou 
površích musí být dostatečné množství lepidla. 
Před spojením dvou prvků se ujistěte, že lepidlo "oschlo" a má vhodnou lepivost, to 
znamená, že se ho můžete dotknout bez přenosu na prstech. Pak můžete spojit obě 
plochy a pomocí válečku nanést doporučený jednotný tlak 50-70 lbs / cm '. 
Poznámka: Grabfast zasychá do 2 minut při běžné teplotě a vlhkosti vzduchu, vysoká 
vlhkost a nízká teplota zpomalují dobu schnutí. Nikdy odstranit vazbu dva prvky dříve 
než se vypaří rozpouštědlo, jinak mohou vzniknout ve spoji bublinky.. 
 


