
1490812 - BISON HOT MELT GLUE STICKS HOBBY ΜΠΛΊΣΤΕΡ 12 X 7 MM ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

HOT MELT GLUE STICKS 7MM
∆ΙΑΦΑΝΕΊΣ ΡΆΒ∆ΟΙ ΚΌΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΌΛΙ BISON GLUE GUN HOBBY. Ø 7 MM.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
∆ιαφανείς ράβδοι θερμόκολλας υψηλής αντοχής HOT MELT,
με διάμετρο 7 mm σε θήκη μπλίστερ για εργασίες τύπου
"κάν' το μόνος σου", επισκευές, στερεώσεις, στεγανοποιήσεις
και μονώσεις. Ιδανικές για χρήση/λειτουργία με το πιστόλι
θερμόκολλας BISON GLUE GUN Hobby HOT MELT, αλλά
κατάλληλες επίσης για όλα τα πιστόλια θερμόκολλας του
εμπορίου με ράβδους κόλλας διαμέτρου Ø 7mm.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει πολλά πορώδη και μη πορώδη υλικά σε δευτερόλεπτα,
όπως ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, δέρμα,
υφάσματα και πολλά πλαστικά. ∆ιαθέτει υψηλή ικανότητα
τήξης και είναι κατάλληλο για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος
σου" και όλες τις επισκευές στο σπίτι. Κολλάει σχεδόν όλα τα
υλικά γρήγορα, με ακρίβεια, μόνιμα και αξιόπιστα. Ιδανικό
για στερέωση, επισκευή, μόνωση και στεγανοποίηση. Για
παράδειγμα, χαλιά, σόλες και τακούνια παπουτσιών, τοποθέτηση
ξυλοσανίδων, σοβατεπί ή για την κόλληση πλακιδίων που έχουν
ξεκολλήσει. Πολυλειτουργικό. Ειδικό για εργασίες τύπου "κάν' το
μόνος σου" και ημιεπαγγελματική χρήση.
Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, καθώς και θερμοευαίσθητα υλικά.
Στοιχεία στήριξης ή αντικείμενα υπό μόνιμη τάση.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· ∆ιάφανη και υψηλής αντοχής  
· Σύντομος χρόνος στεγνώματος  
· Χωρίς διαλύτες  
· Ø 7 mm

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω
από +5°C
Εργαλεία:  Bison Glue Gun Hobby

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Πιέστε τη σκανδάλη για να πιέσει το στικ κόλλας μέσα από το
πιστόλι μέχρι η κόλλα να ρέει από τη μύτη. Τοποθετήστε ένα
νέο στικ κόλλας πίσω από το παλιό πριν το τελευταίο να είναι
πολύ μικρό και προκαλέσει υπερθέρμανση ή ζημιά. Απλώστε
την κόλλα σε γραμμές ή τελείες στη μια πλευρά, ενώστε τα
σημεία αμέσως και πιέστε σταθερά. Η ένωση έχει κολλήσει σε
δευτερόλεπτα.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα υπολείμματα κόλλας που έχουν
στεγνώσει μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.
Σημεία προσοχής:  Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από +
5 ° C. Ποτέ μην αφαιρείτε τα stick κόλλας από το πιστόλι κόλλας,
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον μηχανισμό.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
BISON HOT MELT GLUE STICKS HOBBY 12 Ράβδοι

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

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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