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Popis Lepidlo z roztoku přírodního kaučuku. Opravný prostředek na 
plachtovinu a kaučuk Ceys poskytuje složky potřebné pro 
opravení látek z plachtoviny a povrchů z gumy nebo kaučuku.  

  

Technické 
parametry 

Vzhled: Homogenní produkt  
Barva: karamelová 
Viskozita Brookfield (4,20,20o ot./min): 5700 + 1000 cps. 
Brookfield LVT ukazatel 4 při 60 ot./min při 25º C. 
Hustota: 1´410 + 0´015 g/cc při 25 ºC 
Přilnavost: výborná na uvedených materiálech 

  
Aplikování Opravný prostředek na plachtovinu a kaučuk Ceys poskytuje 

složky potřebné pro opravení látek z plachtoviny a povrchů z 
gumy nebo kaučuku. 

  

Způsob 
použití 

Látky z plachtoviny: Specielně určeno na opravu děr a trhlin u 
stanů, plachet, nafukovacích plachtovin atd. 
Povrchy z plachtoviny a kaučuku: Je užitečné mít výrobek při 
ruce doma, venku nebo na pláži, protože poskytuje rychlé, 
jednoduché a účinné řešení opravy nafukovacích člunů, hadic, 
gumových bot atd.   

  
  
Bezpečnost F; Xi; N 

R36/38 Dráždí oči a kůži. 
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí. 
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
pro zvláštní a nebezpečné odpady. 

VÝROBEK LEPIDLO NA 
PLACHTOVINU A 
KAUČUK 

OBSAH 7 ml + 4 ks 

Reference SAP 48501004 
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Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


