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Technicko bezpečnostní list                                                 
F.599 HD Lepidlo ve spreji 
 
F.599 HD je univerzální lepidlo ve spreji pro lepení koberců, kobercových čtverců, korku, papíru, podložek pod 
koberce k dřevu, betonu, kameni, terazzu, keramice, cihle, sádrokartonu. Taktéž je vhodné pro lepení ke kovu, 
sklu a většině umělých hmot. Není vhodné pro vysoce měkčený vinyl a PVC. 
 
• Šetří čas 
• Pevné spojení 
• Dobrá vydatnost 
• Variabilní 
 
Návod na použití: 
Před použitím řádně protřepat 
 
Podklad: 
Suchý, bezprašný, zbavený volných částí. 
 

Specifikace: 
 

Typ lepidla: Aerosolové lepidlo ve spreji 

Barva: Čirá 

Hořlavost: Vysoce hořlavé 

Spotřeba: 3m2 při plošné aplikaci. Při obvodovém fixování 5cm pruhu vystačí na 
místnost cca 15-20 m2 

Aplikační teplota: +5°C – +30°C. 

Pracovní čas: Cca 5 min, záleží na teplotě, vlhkosti podkladu 

Skladování & Životnost: Min. 12 měsíců v originálním balení skladovaném při +5°C a +25°C. 

Objem balení: 500 ml nádobka 

Hustota cca 0.9g/ml 

 



 

 
Applikace: 
Aplikujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy lepených ploch. Lepidlo nechte odvětrat, tak aby bylo na 
dotek lehce suché, což je ve většině případů do 1 minuty. Přitlačte krytinu rovnoměrně do pozice. Plné lepivosti 
je dosaženo po cca 10 minutách vytvrzení lepidla. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem 
nástavec pročistěte od zbytkového lepidla. 
 

Čištění: 
Odstranění nežádoucího lepidla je možné za pomoci malého množství ředila či toulenu či speciálního čističe 
Floorwise. 

 
ZDRAVÍ A BEZPEČÍ: 
Varování: 

• tento material je vysoce hořlavý, obsahující “petrolejovou směs” 
• Natlakovaná nádoba. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám nad 50°C 
• Nádobku nepropichujte, neházejte do ohně.  
• Nepoužívejte sprej u otevřeného ohně nebo rozžhaveného materiálu 
• Při používání NEKUŘTE 
• Zdravý škodlivé při vdechnutí či požití 
• Omezené karcinogenní účinky 
• Držte z dosahu dětí 
• Používat pouze v dobře větraných prostorách, výpary nevdechovat, používejte vhodné ochranné pomůcky, 

vyvarujte se kontaktu lepidla z kůží a očima 
 
Tento material je potřeba likvidovat bezpečnou cestou.  
 
Složení: 
Methylene chloride 45-55% symbol Xn 
                R40 Možné riziko nevratných účinků 
Butanone <1% Symbol F Xi 
                 R11 Vysoce hořlavý 
                 R36/37 Dráždivý očím a dýchacímu ústrojí 
Dichloromethane 
F+ extrémně hořlavý, Xn škodlivý 
                 R40 Možné riziko nevratných účinků 
                 S23 Nevdechovat výpary 
                 S24/25 Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima 
                 R36/37 Dráždivý očím a dýchacímu ústrojí 
                 S51 Používat pouze v dobře větraných prostorách 
 
Pohonná hmota je mix propanu a butanu 
 
Maximální limity vystavení: 

                Methylene chloride 100ppm  (8h) 



 

                                         300ppm (15min) 
                Butan                  600ppm (8h) 
                                          750ppm (15min) 
 
 
 
Lékařská pomoc:    
• Při inhalaci vyvést osobu na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou radu 
• Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou radu 
• Při kontaktu s pokožkou, utřít papírovým ubrouskem či podobným hadříkem, poté očistit za pomocí čističe 

pryskyřice nebo čistícího krému na ruce. Nepoužívat rozpuštědla. Finálně umýt mýdlem a vodou. 
• V případě podráždění vyhledat lékařskou pomoc 
• Při požití NEVYVOLÁVAT zvracení. Ihned vyhledat lékaře a ukázat nádobu nebo etiketou. 
 
Protipožární opatření: 
• V případě požáru použijte práškový nebo pěnový hasící přístroj    
 
Skladování: 
Sladujte ve vzpřímené poloze v chladné a suché místnosti. Poskytněte dostatečné větrání místnosti. Vyvarujte 
se vdechování výparů. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se shromažďovat v malých místnostech. Výpary 
jsou rozložitelné ohněm či vysokou teplotou povrchu na plyny jako je fosgen.  
Držte z dosahu dětí      
 

Data obsažená v tomto bezpečnostním listě jsou dodána, jak požaduje zákon pro ochranu zdraví a bezpečí 
osob v komerční sféře, které jsou považovány za schopné rozumět a nakládat s těmito informacemi. 
Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře, založeny na posledních znalostech známých firmě 
Floorwise Group Ltd., následně firmě  ProFlooring s.r.o. 
Žádné známé relevantní informace nebyly opomenuty v tomto bezpečnostním listě a informace 
obsažené v dokladu jsou základem k bezpečnému použití výrobku uživatelem. 
Uživatel tohoto produktu nemůže na základě poskytnutých informací předpokládat jakékoliv abnormální 
použití tohoto výrobku. Jestliže Vám obsažené informace nestačí k bezpečnému použití výrobku, 
kontaktujte prosím firmu ProFlooring s.r.o., nebo přímo firmu Floorwise Group Ltd. před zahájením 
požadovaných prací. 
 
Výhradní dovoz a distribuce:  ProFlooring s.r.o. , Bavorská 856,15500, Praha 5 
www.proflooring.cz 
info@proflooring.cz 
 

 

 


