ACRYL FIX
Daudzfunkcionāla akrila blīvēšanas maska:
apdare - galdniecība - elektrība.
Priekšrocības
• tūlītējs rokturis (ļoti liela sākotnējā uzglabāšana);
• Balta krāsa dekorēšanai.
• nesatur šķīdinātājus. A + klase.
• telpās
• Var krāsot pēc pilnīgas žāvēšanas.
• Piemērots polistirolam un poliuretānam.
Veselīgi, bez putekļiem, substrāti, bez taukainas
un taukainas daļiņas bez gruntējuma:
- koks un tā atvasinājumi (ēdamie galdi, dēļi,
rotājumi, paneļu mājas, zeķes ...)
- plastmasas * (korpusi, rozetes, lūkas, līstes,
spoguļi utt.)
- metāli, akmeņi, flīzes, dekoratīvie elementi
polistirolā un poliuretāna (sijas, rozetes, karnīzes, līstes, plātnes).
Tomēr ir nepieciešams, lai viena virsma tiktu
absorbēta tā, lai līme varētu pareizi izžūt.
* izņemot polietilēnu un teflonu.

PRODUKTA LIETOŠANA
Daudzfunkcionālas stiprinājuma plāksnes: uz
visiem ēkas pamatprincipiem ir līmes kanāli,
līstes, stieņi, grīdlīstes, kabeļu vāki, koka
paneļi, PVC un citi plastmasas (izņemot polietilēnu un polipropilēnu), putu polistirola.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI
. Krāsa: balta PVC
. Atvērts laiks: no 10 līdz 15 minūtēm
. Gala kolāžas šķīdums: 48 stundas
. Darba temperatūra: no + 10 ° C līdz + 40 ° C
SAGATAVOŠANA
Atbalsta:
Virsmas ir cietas, sausas, tīras, bez putekļiem,
attaukotas, nesagraujošas un saskaņā ar DTU
un piemērojamiem noteikumiem.
Lietojums:
Izsmidzināt, vai nu ar adatas palīdzību, vai arī
ar līmēto materiālu vai līmi.
Instalējiet, noregulējiet pozīciju, bīdot, pēc tam
piespiediet stingri. Apkope ir tūlītēja.
TĪRĪŠANA
Svaigus traipus var noņemt ar ūdeni. Sausus
traipus var noņemt tikai nokasot.
PATĒRIŅŠ
Apmēram 12 m 5 mm diametrā.
UZGLABĀŠANA
18 mēneši oriģinālajā iepakojumā, saldēšanas
temperatūra ir no + 5 ° C līdz + 25 ° C.
DROŠĪBA
Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā
www.quick-fds.com
vai
pieprasiet
mums
saņemt kopiju pa faksu.
Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas
standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst
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pārtraukt iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši
pirmās izmantošanas un / vai atbalsta
gadījumā, vietnei specifiski ierobežojumi vai
īpaši vides ierobežojumi. Veikt piesardzības
pasākumus pret mūsu drošības datu lapām.
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BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

KONDICIONĒŠANA
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per pallet

Barcode

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1
Phone : (495) 787 31 71
Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru
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