
Technický list č. T54513

LEAR OUTDOOR GRIP
speciální lepidlo na polyuretanové bázi vyvinuté pro rychlé 
lepení a opravy outdoorového vybavení

OBLAST POUŽITÍ:
LEAR OUTDOOR GRIP se dobře vsakuje do porézních materiálů, tkanin a nití. S ohledem na své výborné vlastnosti je 
předurčen pro ošetření švů na stanech, oděvech i obuvi, které chceme mít naprosto nepromokavé. Hodí se na 
všechny známé „outdoorové“ textilie, jako například na bavlnu, zatíraný nylon nebo tkaniny s membránou (GORE-TEX
apod.). S tímto lepidlem můžete lepit i proražený válec nafukovacího raftu či kanoe!

LEAR OUTDOOR GRIP dokáže slepit roztrženou tkaninu tzv. spojem natupo (bez přeplátování) a umí zacelit i díru po 
proříznutí kusu látky (až do délky trhliny 3 cm) pouhým vyplněním lepidlem.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Dobře očistíme lepené plochy, naneseme tenkou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Necháme odvětrat cca 3-5 
minut. Po odvětrání spojíme obě lepené plochy silným stiskem   a ponecháme stlačené – zafixované pomocí svorky. V 
případě, že používáme k opravě záplatu, dodržujeme tato pravidla: Záplata musí mít vždy oválný tvar bez ostrých 
hran. Defekt, který má být přelepen musí záplata přesahovat o 1 cm na každé straně:

UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat ospalost nebo závratě. 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a 
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/ 
obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu
na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI 
POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. 

Obsahuje: ethyl-acetát, aceton. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
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BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Součástí balení je tuba s lepidlem (15 g), záplata 10x10 cm, informační letáček. Skladujte v těsně uzavřených 
originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5 °C až +28 °C.

Takto uskladněné a neotevřené lepidlo má záruku 24 měsíců od data výroby.
Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našiih zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme 
žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
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