
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016. január 
Az alábbi verzió helyébe lép: 

2007. december 

Termék leírása 

Főbb jellemzők  • Kiváló tapadású, kiváló fedésű, gyorsan száradó, 

átlátszó ragasztó papír, karton, szövet, szigetelés, 

műanyag, fém, fa és egyéb anyagok 

összeragasztásához. 

• Gyors kezdeti tapadást biztosít, kellő nyitott idővel ahhoz, 

hogy elhelyezze az anyagokat. 

Fizikai és kémiai 
tulajdonságok 

Alap Szintetikus elasztomer 

Halmazállapot Folyékony 

Fizikai megjelenés Aeroszol 

Megjelenés / Szag Áttetsző / Édes illat 

Szín Krémszínű 

Sűrűség (g/ml) 0,70 

Viszkozitás N/A 

Illékony szerves vegyületek (VOC) 

(g/l) ** 

523 

Lobbanáspont ** - 42°C 

Gyúlékony oldószer Igen 

Gyúlékony hajtóanyag Igen 

* Az EU definíció alapján számítva 
**Tesztmódszer: Tagliabue zárt téri 

Alkalmazási 
lehetőségek 

Üvegszálas szigetelés rögzítése 
Vékony dekorfóliák, fóliák és szövetek ragasztása 
általános szerelés, ideiglenes tartás, palettázás és címke 

rögzítése 

Termék adatlap 

Super 77™  

Multifunkciós Ragasztóspray 

Kiváló tapadású, kiváló fedésű, gyorsan száradó 
ragasztó 

• Finom permet, kiváló fedés, alacsony beszívódás. 

• Lány, nem merev ragasztási vonal 



 

 

 

Használati útmutató Ellenőrizze, hogy minden ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, olaj- 
és zsírmentes-e a ragasztó felvitele előtt. 

Ügyeljen arra, hogy a fúvóka ne emberekre, hanem a beszórandó 
felületre irányuljon. Fordítsa el a szórófejet a kívánt szórási szélesség 
kiválasztásához. 

Alaposan rázza fel a tartályt használat előtt, kb. 5-10 másodpercig. 

Tartsa a tartályt 15-20 cm-re a kezelendő felülettől. 
A minta a kívántnál keskenyebb lesz, ha több, mint 20 cm távolságot 
tart a beszórandó felülettől. 

Erős, állandó kötésekhez: 
Szórja be mindkét ragasztandó felületet és hagyja legalább 30 
másodpercig száradni, mielőtt összeillesztené. 

MEGJEGYZÉS: 
Ha expandált polisztirol habot ragaszt, hagyja a felületet szabadon kb. 
10 percig, hogy az oldószer legnagyobb része elpárologhasson a 
ragasztás előtt. 

Azért, hogy a fúvóka ne tömődhessen el, minden munkanap végén 
fordítsa fejjel lefelé a tárolóedényt, és nyomja a hegyet addig, amíg nem 
marad rajta ragasztó, majd törölje le a hegyet. 

Biztonsági információk A termék használata előtt olvassa el a termék címkéjét és Biztonsági 

Adatlapját a biztonsági tudnivalókra vonatkozóan. 

További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a 3M helyi 

képviseletével www.3M.hu 

Tárolás és polcidő A terméket 16-27 °C hőmérsékleten tárolja, a megengedett tárolási 
ideig, jól szellőző helyen. Magasabb hőmérsékletek esetén a normál 
tárolási élettartam csökken. 
Alacsonyabb hőmérsékleten a viszkozitás ideiglenesen megnőhet. A 
készletet az „elsőként beérkező - elsőként felhasznált” alapelv szerint 
használja fel. 

Ha az ajánlott feltételek betartásával tárolja, eredeti, bontatlan 
tárolóedényben, a termék polcideje a gyártás dátumától számított 24 
hónap. 

Napfénytől és hőforrásoktól távol tárolandó. 

Hulladékkezelés Elégetni kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékégetőműben lehet. A 
létesítménynek az aeroszolos tárolóedények kezelésére alkalmasnak 
kell lennie. 
Konzultáljon az illetékes szabályozó hatósággal a rendelkezésre álló 
kezelő és ártalmatlanító létesítmények tekintetében. 

További információ Ha további termékinformációra vagy értékesítési segítségre van 

szüksége, hívja az alábbi számot: +3612707777 

http://www.3m.hu/


 

 

 
Fontos megjegyzés  A jelen dokumentum minden állítása, műszaki információja és ajánlása 

olyan teszteken vagy tapasztalatokon alapul, amelyeket a 3M 

megbízhatónak tart. Számos tényező befolyásolhatja ezen felül a 3M 
termék használatát és teljesítményét egy adott alkalmazásra, beleértve a 
3M termékek használatának feltételeit, idejét és környezeti paramétereit 
is. Mivel ezek a tényezők kizárólag a felhasználó befolyása alatt állnak, 
rendkívül fontos, hogy a felhasználó értékelje a 3M terméket, és ő döntse 
el, hogy az megfelelő-e egy adott célra, és alkalmas-e a felhasználó által 
alkalmazott módszerhez vagy technológiához. A jelen termékre 
vonatkozó garanciákat az Értékesítési Feltételek tárgyalják, amelyek az 
alkalmazandó hatályos jogszabályok tekintetében értelmezendőek. 

 _____________________________  ________________________________________________________  
A feltüntetett értékek meghatározása szabványos tesztmódszerekkel történt, az értékek átlagos értékek, amelyek nem 

használhatóak fel specifikációs célokra. A termékeink használatára vonatkozó ajánlásaink olyan teszteken alapulnak, 

amelyeket megbízhatónak tartunk, de megkérjük Önt, hogy Ön is folytassa le a saját alkalmazásához való megfelelőség 

meghatározásához szükséges teszteket. A 3M ezért semmilyen közvetlen vagy következményi felelősséget vagy 

garanciát nem vállal az ajánlásaink eredményeképpen bekövetkező veszteségekért vagy károkért  

A 3M a 3M vállalat védjegye. 


