
6305462 - BISON CAR TAPE ΜΠΛΊΣΤΕΡ 1,5 M X 19 MM ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

CAR TAPE
ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΏ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΌ, ∆ΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ
ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ ΑΦΡΏ∆Η ΤΑΙΝΊΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στον καιρό, μαύρη,
 διπλής όψης αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία για ομαλές και
 ομοιόμορφες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
 χώρους. Ιδανικό για τη στερέωση εξαρτημάτων π.χ. σε
 αυτοκίνητα και τροχόσπιτα.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Για γρήγορη, καθαρή και εύκολη στερέωση εξαρτημάτων
σε αυτοκίνητα, σκάφη και τροχόσπιτα, όπως διακοσμητικές
λωρίδες, τρίτα φώτα φρένων, πινακίδες, σήματα κυκλοφορίας
και προειδοποίησης και θερμόμετρα. Προσκολλάται σε
ομοιόμορφες και ομαλές επιφάνειες.
Ακατάλληλο για Εφαρμογή σε ακατέργαστες επιφάνειες (πέτρα,
διακοσμητικό γύψο) και κάλυψη τοίχου από βινύλιο.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη
 ακτινοβολία                                                                               
· Για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
· ∆υνατή: 120g / 2 εκατοστά ταινίας 
· Γρήγορη 
· Μαύρη

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή
και απαλλαγμένη από γράσο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Πρώτα μαρκάρετε τις γωνίες του αντικειμένου στην επιφάνεια
γιατί στην προσπάθεια επανατοποθέτησης καταστρέφονται
οι ταινίες. Απλώστε αρκετή ταινία στην πίσω πλευρά του
αντικειμένου (2cm ανά 120g). Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ,
τοποθετήστε το αντικείμενο στη θέση του και πιέστε σταθερά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε υπολείμματα κόλλας από την
ταινία με διαλυτικό (white spirit).

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Αποθήκευση σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει
πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

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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