
1008250 - BISON SPRAY ADHESIVE 2 IN 1 ΣΠΡΈΙ 500 ML EN / IT / EL

ΚΌΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΈΙ
ΚΌΛΛΑ ΕΠΑΦΉΣ ΣΕ SPRAY.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Η Bison Spray Adhesive είναι μια κόλλα επαφής για κόλληση
μεγάλων επιφανειών. Κολλάει εναλλακτικά είτε μόνιμα ή
αφαιρούμενα. Κατάλληλη για κόλληση διαφόρων υλικών,
κατάλληλη επίσης για Styrofoam® (φελιζόλ). Ομοιόμορφο μοτίβο
ψεκασμού – ισχυρή εφαρμογή κόλλας. Βαλβίδα ψεκασμού που
δεν βουλώνει.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει χαρτί, χαρτόνι, κολλάζ, μεταλλικά φύλλα, δέρματα,
τσόχα, πολλά πλαστικά, υφασμάτα, Styrofoam® κλπ. Με τον
εαυτό τους καθώς και με πολλά άλλα υλικά όπως ξύλο, κεραμικά,
γυαλί κλπ.
Ακατάλληλο για PE, PP.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Για μόνιμες ή προσωρινές κολλήσεις   
· Eύκολη στην χρήση  
· Γρήγορη και δυνατή   
· Ανθεκτική στην υγρασία

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Μην χρησιμοποιήτε σε θερμοκρασίες κάτω από
+10 °C.
Προσωπική ασφάλεια:  Η κόλλα σε spray περιέχει πτητικούς
εξαιρετικά εύφλεκτους διαλύτες. Κατά τη χρήση και την
αποθήκευση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται
οι κατάλληλες προφυλάξεις. Κατά την εφαρμογή του προϊόντος
σε μεγαλύτερες επιφάνειες, εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στην
περιοχή εργασίας.
Απαιτήσεις επιφάνειας:  Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  5 m2/l, με εφαρμογή και στις δύο πλευρές
Οδηγίες χρήσης: 
Ανακινήστε καλά το spray πριν τη χρήση. Πολύ δυνατή
κόλληση. Άμεση συγκόλληση. Απλώστε κόλλα και στις δυο
πλευρές. Αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον για 10 λεπτά,
ενώστε τα δυο σημεία και πιέστε ή χτυπήστε. ∆εν είναι δυνατή
η επανατοποθέτηση πλέον. Κόλληση που επιτρέπει την
επανατοποθέτηση: Μπορείτε να απλώσετε κόλλα στη μια
επιφάνεια και να ενώσετε τα σημεία αμέσως. Προσαρμογή
είναι δυνατή μέσα στα επόμενα 5 λεπτά με συνολικό χρόνο
εφαρμογής 24 ώρες. Επαναχρησιμοποιούμενη κόλληση:
Απλώστε την κόλλα στη μια πλευρά (όχι στο υπόστρωμα).
Αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον για 20 λεπτά, ενώστε τις δύο
επιφάνειες και πιέστε δυνατά. Το αντικείμενο τώρα λειτουργεί
σαν αυτοκόλλητο και μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί
ξανά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε φρέσκους λεκέδες αμέσως με
βενζίνη. Αφήστε τους ξεραμένους λεκέδες να μουλιάσουν με
βενζίνη.
Συμβουλή:  After spraying, hold the can upside down and press the
aerosol until only propellant and no more glue comes out. This
prevents the aerosol from clogging.
Σημεία προσοχής:  ∆οχείο υπό πίεση. Προστατεύστε από το ηλιακό
φως και μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους
50 ° C. Μην τρυπάτε ούτε καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση.
Πετάξτε μόνο όταν είναι εντελώς άδειο. Μην αναπνέετε
ατμούς. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε οποιοδήποτε υλικό
πυρακτώσεως. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε.
Χωρίς επαρκή εξαερισμό μπορεί να γίνει συσσώρευση δυνητικά
εκρηκτικών κραμάτων. Κρατήστε μακριά από παιδιά.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
Να φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό μέρος, προφυλαγμένο από
τον παγετό.

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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