
1499016 - BISON SILICONE MULTI TOOL BLISTER

MULTI-TOOL
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Βολικό και πολυλειτουργικό εργαλείο για την εξομάλυνση των
αρμών, την απομάκρυνση των υφιστάμενων αρμών και των
υπολειμμάτων στεγανοποίησης. Επίσης για το άνοιγμα της
φύσιγγας και την κοπή του ακροφυσίου.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλο για χρήση με όλα τα στεγανοποιητικά (όπως Silicone
Sealant, Acrylic Sealant, Poly Max®, BISON Universal).

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Το Multi Tool περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες σε ένα
 πολυεργαλείο:  
· Η ενσωματωμένη λεπίδα μπορεί εύκολα να ανοίξει τη φύσιγγα.
 Η λεπίδα επιτρέπει επίσης την εύκολη κοπή του ακροφυσίου
 στην επιθυμητή διάμετρο. . Η πλευρά με σχήμα κουταλιού
 διευκολύνει το φινίρισμα και την αφαίρεση της περίσσειας του
 στεγανοποιητικού.  
· Η αγκιστρωτή πλευρά είναι ιδανική για αφαίρεση ξηραμένου
 στεγανοποιητικού.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Προσωπική ασφάλεια:  Το Multi Tool είναι εξοπλισμένο με ένα
αιχμηρό μαχαίρι. Αποφύγετε την επαφή με τα δάχτυλα, κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Σιγουρευτείτε πως ο αρμός είναι μεταξύ 6 και 20 mm. Το
βάθος του αρμού εξαρτάται από το μήκος της ένωσης. Μέχρι
12mm το βάθος της ένωσης πρέπει να είναι 6mm. Πάνω από
αυτό το βάθος του αρμού είναι το μισό από το μήκος του
αρμού. Γεμίστε τον αρμό ομοιόμορφα μέσα σε 5 λεπτά και
στρώστε την επιφάνεια με μια υγρή σπάτουλα ή υγρό δάχτυλο.
Αφαιρέστε την κολλητική ταινία αμέσως μετά την εφαρμογή Θα
δημιουργηθεί κρούστα μετά από 15 περίπου λεπτά. Ξεραμένα
υπολείμματα κόλλας αφαιρούνται μόνο μηχανικά. Για ενυδρεία
χρησημοποιήστε τη σιλικόνη για γυαλί της BISON.
Σημεία προσοχής:  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του
κατασκευαστή σχετικά με το σφραγιστικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα: Μαύρο

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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