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Descrierea 
produsului 
 
 
 
 
 

Spray-ul adeziv tip 75 
con�ine un adeziv 
presoactiv, pulverizabil, 
care se poate folosi la 
ata�area sau la fixarea 
temporar� a unor piese 
din materiale u�oare,  în 
vederea expunerii, sau  
a asambl�rii lor finale.  

Atunci când este aplicat 
pe o suprafa��, adezivul 
are un timp de lucru 
(interval de realizare a 
îmbin�rii) cuprins între  
5 secunde �i câteva ore. 
Rezisten�a sa redus� 
faciliteaz� desprinderea  
�i repozi�ionarea repetat�. 

Spray-ul adeziv tip 75 
este transparent, nu 
p�trunde, nu încre�e�te �i 
nu p�teaz� materialele. 
De asemenea, adezivul 
nu se f�râmi�eaz� în timp. 
 
Agentul de pulverizare 
este ecologic.  

 
    

Propriet��i fizice  
(Nu constituie specifica�ii) 

Solvent Distila�i ai petrolului 

 Punct de aprindere 
 

- 46 °C 

 Agent de pulverizare 
 

Hidrocarbon 

 Con�inut recipient 
 

325g (500ml) 

 Con�inut de solide 
 

Tipic 10% 

 Profil pulverizare Dispersie de particule fine 
 

 Culoare 
 

Transparent 

 Durat� de p�strare  12 luni de la data livr�rii, p�strat în ambalajul original 
din carton, la 21 °C �i umiditate relativ� de 50 % 

 
    

Caracteristici  
(Nu constituie specifica�ii) 

Rezisten•a la ap• Bun� 
 

 Rezisten�a la factorii 
mediului ambiant 

Bun• 

 Resisten•a la uleiuri •i 
combustibili 

Redus� 

 Rezisten•a la radia•ii UV 
 

Bun� 

                                                                                                   
    

Condi�ii de p�strare 
�i de aplicare 
 
 

Se p�streaz� la loc uscat 
�i rece, la temperaturi ce 
nu trebuie s� dep��easc� 
50 °C (optim 21…23 °C). 

Cele mai bune rezultate 
se ob�in când adezivul 
este p�strat �i aplicat la 
temperaturi de 16...27 °C. 
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Informa�ii despre 
protec�ie �i 
s�n�tate 
 
 
 

Precau�ii: 
FOARTE INFLAMABIL ! 
Vaporii pot fi periculo�i. 
Poate cauza iritarea ochilor. 
Tine�i produsul departe de 
c�ldur�, foc deschis, scântei 
sau corpuri de iluminat.  
NU  FUMA�I !  
Nu pulveriza�i în direc�ia 
ochilor �i nu inhala�i vaporii. 
Evita�i contactul prelungit, 
sau repetat cu pielea. 
Folosi�i produsul numai în 
spa�ii deschise sau bine 
ventilate. 

Aten�ie: 
recipient sub presiune.  
Feri�i-l de inciden�a razelor 
solare �i nu îl �ine�i la 
temperaturi de peste 50°C.  
Nu perfora�i �i nu arunca�i în 
foc recipientul, chiar dup� 
golire. Nu pulveriza�i în 
apropierea unui foc deschis 
sau a unor materiale 
incandescente. 
NU L�SA�I LA ÎNDEMÂNA 
COPIILOR ! 

Primul ajutor: 
� la contactul cu ochii 
Cl�ti�i imediat cu ap� din 
abunden�� �i adresa�i-v� 
medicului pentru consult.  
� la contactul cu pielea 
Sp�la�i cu ap� �i s�pun. � la 
inhalare 
Ie�i�i imediat la aer curat �i 
dac� simptomele nepl�cute 
persist�, adresa�i-v� 
medicului. 
Pentru alte informa�ii  
toxicologice, contacta�i 
3M Romania SRL. 

    

Utiliz�ri generale Spray-ul  adeziv tip 75 se 
recomand� pentru lipirea 
hârtiei, a �es�turilor, a 
cartonului, a foliilor din 
acetat sau din diverse 
materiale, a �es�turilor, a 

cauciucului, între ele, sau pe 
suprafe�e rigide din: mase 
plastice, metale, lemn, sticl� 
etc.  Adezivul este mult 
folosit �i în industria textil�, 
la  

fixarea tiparelor (în locul 
acelor) �i la imobilizarea 
�abloanelor de imprimare Cu 
el se mai pot ata�a  temporar 
diverse etichete de marcare. 

    

Instruc�iuni de folosire 
 
 
 
 
 
 
  

Asigura�i-v� c� toate 
suprafe�ele care vor fi lipite 
sunt curate, uscate �i lipsite 
de praf, sau de urme de 
uleiuri �i gr�simi. 
Agita�i bine spray-ul, circa 
5…10 secunde înainte de 
folosire. Orienta�i duza de 
pulverizare spre suprafa�a 
respectiv� �i nu spre 
persoanele din jur. Roti•i 
butonul de ac•ionare astfel 
încât vârful s•ge•ii s• fie în 
dreptul punctului de pe gâtul 
recipientului. Întotdeauna 
ap�sa�i ferm �i pân� la 
cap�t butonul pentru a 
ob�ine un jet uniform, 
constant �i a evita 
prelingerea adezivului. 
 

�ine�i spray-ul la distan�a de 
15..20 cm fa�� de suprafa�a 
materialului �i aplica�i un 
strat uniform de adeziv, 
numai pe una dintre 
suprafa�e, de preferat pe 
cea inferioar�.  
A�tepta�i  evaporarea 
solventului înainte de a 
îmbina cele  dou� suparfe�e, 
pentru a împiedica transferul 
adezivului. Acesta r�mâne 
permanent lipicios si drept 
urmare, îmbinarea 
suprafe�elor se poate face la 
un interval de timp cuprins 
între câteva secunde �i 
câteva ore dup� aplicarea 
sa.    

Pentru a evita blocarea duzei, 
întoarce�i spray-ul cu butonul 
de ac�ionare în jos �i 
pulveriza�i câteva secunde, 
pân� când jetul nu mai 
con�ine adeziv. 
Cur��ire: 
duza sau excesul de adeziv 
se cur��� cu Solvent Scotch-
Grip nr. 1, eventual cu toluen. 
NOT�: ace�ti solven�i sunt 
foarte inflamabili ! Când 
cur��i�i cu astfel de materiale, 
lua�i-v� toate m�surile de 
siguran�� !  
Consum specific:  
con�inutul recipientului 
permite pulverizarea unei 
suprafe�e de circa 13 mp. 

� este marc� înregistrat� a companiei � 
 

 

Valorile prezentate au fost determinate prin metode de testare standard �i constituie valori medii care nu trebuie utilizate ca 
specifica�ii. Recomand�rile noastre pentru utilizarea produselor se bazeaz� pe teste pe care le consider�m demne de 
încredere, dar v� solicit�m s� realiza�i propriile Dumneavoastr� teste pentru a determina dac� ele sunt potrivite cu aplicatiile 
Dumneavoastr�. Aceasta, deoarece 3M nu poate accepta nicio responsabilitate sau obliga�ie direct� sau indirect� pentru 
pierderile sau prejudiciile cauzate de recomand�rile noastre.   
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