DECOR AG
Uzstādīšanas komplekts - SBS tehnoloģija - maketēšanai un apdarei.

Priekšrocības
• Viegli uzklājams (viegli salīmējot).
• Ātrs iestatījums
• Ļauj pielīmēt spoguļus un putuplasta.
• universāls

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI
Krāsa: krēms
Viskozitāte: apmēram 4000 Pa.s.

PRODUKTA LIETOŠANA
Apstiprina stingrus elementus, piemēram:
spoguļi, ēdamie krēsli, grīdas dēļi, vāki, koka
paneļi, PVC, dekoratīvie paneļi, pēc polistirola
uz visiem kopējiem celtniecības materiāliem
(betons, koks, metāli, BA13 ...).

Sausā filma: apmēram 81%
Blīvums: aptuveni 1,35
Minimālā darba temperatūra: + 10 ° C
Žūšanas laiks: apmēram 5 līdz 10 minūtes
Atvērtais laiks:
- 1 sejas līmēšana: apmēram 15 minūtes
- Divkārša līmēšana: apmēram 20 minūtes
Iestatīšanas laiks: Galīgais iestatījums:
stundas

48

SAGATAVOŠANA
PIETEIKUMS
Siksnas vai auklas lietošana ar manuālu vai
pneimatisku pistoli.
Vieglie materiāli:
Novietojiet uz materiāla atzveltnes līmētās lentas vai līmlīnijas, kas atrodas aptuveni 15 cm
attālumā. Instalējiet to, to stingri piespiežot,
tehniskā apkope ir tūlītēja, bet jūs varat labot
stāvokli pēc 4 vai 5 minūtēm pēc mērīšanas.
Smagie materiāli vai bloķētie balsti (piem.,
Metāli)
Viena lieluma noteikšanas metode, bet pēc
līmētā materiāla noņemšanas noņem to, tādēļ
tā rezultātā tiek pielietota daļa no līmējošā
nesēja.

Atļaut

šķīdinātājiem

iztvaikot

5-10

minūtes. Atkārtoti iestatiet to ar tūlītēju piespiešanu.
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Abos gadījumos pēdējā raža notiek pēc 24 līdz
48 stundām.

TĪRĪŠANA
Svaigs

produkts:

tīrīšanas

līdzeklis

vai

Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas
standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst
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.
KONDICIONĒŠANA

šķīdinātājs Apvienotajā Karalistē.
Sausais produkts: skrāpēšana.

Code

Packaging

Quantity
per pallet

Balts - 310
ml kārtridžs

12

TĪRĪŠANA
Apmēram 12 m 5 mm diametrā.

0

UZGLABĀŠANA

BOSTIK HOTLINE

3050312

Barcode

354921003
1369

24 mēneši oriģinālajā iepakojumā un mērenā
telpā, aizsargāti no sasalšanas līdz + 5 ° C līdz

Smart help +7 495 787 31 71

30 ° C
DROŠĪBA
Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā
www.quick-fds.com
vai
pieprasiet
mums
saņemt kopiju pa faksu.

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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