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UNILEP SPRAY N2 

             
 

striekateľné nehorľavé rozpúšťadlové  
kontaktné lepidlo pre čalúnnictvo 

   

  
 
 
 
                  

 umenie spájať 

 
 

Distribútor v SR: 
STACHEMA Bratislava a.s. 
Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 
Tel.: +421(2) 459 855 00-2 
stachema@stachema.sk 
www.stachema.sk 

 
 

Výrobca: 
STACHEMA CZ s.r.o. 

Divize Průmyslová lepidla 
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno 

Tel.: +420 548 216 591 
prumyslovalepidla@stachema.cz 

www.stachema.cz 
 

 

POUŽITIE 
UNILEP SPRAY N2 je kontaktné lepidlo na báze roztoku syntetického 
kaučuku a aditív v organických rozpúšťadlách. Lepidlo má červenú 
farbu. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty): 
Sušina (ISO 1625)                                                        36-45 % 
Viskozita (Brookfield vr. 3/30 ot. ISO R2555)               250 – 350 mPas 
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie                       od 5 s 
Otvorená doba                                                              min. 10 minút 
Množstvo nanášaného lepidla (obojstranný nános)     150-300 ml/m2 

   
 

OBLASŤ POUŽITIA 

Striekateľné kontaktné lepidlo pre jedno- alebo obojstranné kontaktné lepenie čalúnnických materiálov 

(PUR peny – molitan, textil, drevo a pod.), ako aj na lepenie penových či textilných materiálov na kov 

(plech). Lepidlom UNILEP SPRAY N2 je možné spájať PE, PP fólie. Suchý film lepidla je elastický a 

vodovzdorný. Lepidlo obsahuje nehorľavé rozpúšťadlo. Lepidlo je určené najmä pre čalúnnické 

prevádzky so zvýšeným rizikom vzniku požiaru- napr. výroba pružinových matracov. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Na jednu alebo na obe suché a čisté lepené plochy naniesť striekacou pištoľou tenkú vrstvu lepidla 

(príliš nízky nános lepidla nezaručí dlhodobú pevnosť spoja). Nechať asi 5 sekúnd zavädnúť (podľa 

nasiakavosti podkladu, naneseného množstva, vlhkosti a teploty) a potom lepené plochy spojiť. 

Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Lepidlo UNILEP SPRAY N2 sa spravidla neriedi. V 

prípade nutnosti riedenia je možné použiť Riedidlo NU. 

 

Odporúčané nanášanie: vzduchová nízkotlaková striekacia pištoľ s tryskou 1,5 – 2,8 mm, tlak vzduchu 

4-6 atm (0,4-0,6 MPa). 

 

UPOZORNENIE 

VAROVANIE: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie na vyvolanie rakoviny. POKYNY PRE 

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE, PRVÁ POMOC: Nepoužívajte, kým ste si neprečítali všetky 

bezpečnostné pokyny a neporozumeli im. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné 

okuliare/ tvárový štít. Skladujte uzamknuté. Odstráňte obsah/ obal na mieste určenom obcou na 

odstraňovanie nebezpečných odpadov. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody. Pri 

podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Kontaminovaný odev vyzlečte 

a pred opätovným použitím vyperte. Pri expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ 

ošetrenie. 

Obsahuje: dichlórmetán, kolofóniu. 

 

Výrobok nie je určený na predaj širokej verejnosti (maloobchodný predaj)! 

 

BALENIE A SKLADOVANIE: 

Lepidlo je dodávané v plechových nádobách po 1 l, 2 l, 12 l a 30 l. 

Skladujte v tesne uzavretých originálnych obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom 

mieste pri teplote +5 °C až +28 °C. 
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ZÁRUČNÁ DOBA 

Neotvorené lepidlo má záruku 24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.   

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA  
Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 
a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc 
a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na 
www.stachema.sk). 
 

  
UPOZORNENIE 
Informácie, uvedené v tomto technickom liste, sa opierajú o naše najlepšie znalosti, skúšky a praktické 

skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, môžeme prevziať 

zodpovednosť len za kvalitu samotného výrobku nie však za výsledky lepenia. Pred použitím 

odporúčame vyskúšať. 

Naša obchodno-technická služba vám ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla. 

 
 
Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití 
a aplikácii. 
 
 
Dátum revízie: 04.04.2022 (Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania svoju platnosť.) 

 
 
 

           ISO 9001      ISO 14001 
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