
6302090 - BISON SEALANT STRIP SANITARY WHITE ΜΠΛΊΣΤΕΡ 13 MM X 3,35 M ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

SEALANT STRIP SANITARY
ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΗ ΜΟΝΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Αυτοκόλλητη, μονωτική ταινία για μόνιμα καλαίσθητους και
αδιάβροχους αρμούς σε μπάνια, ντους, νιπτήρες και δάπεδα.
Εύκολη εφαρμογή. Κολλάει αμέσως, εφαρμόζεται εύκολα,
ανθεκτική στο νερό.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Ιδανική για καλαίσθητους και αδιάβροχους αρμούς σε μπανιέρα,
ντουζιέρα, πάγκο, νεροχύτη και δάπεδο.
Ακατάλληλο για Πίσσα, πολυεθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP).
PTFE και σιλικόνη.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Άμεση πρόσφυση  
· Εύκολη εφαρμογή  
· Αδιάβροχη  
· Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα  
· Μόνιμα καθαρή  
· Αντέχει στα καθαριστικά προϊόντα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C
και +40°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:  The surface must be dry, clean and free of
dust, rust and grease.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Καθαρίστε πολύ καλά
την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα λειαντικό και αφαιρέστε
προσεκτικά τα παλιά υπολείμματα σιλικόνης. Ανωμαλίες στην
επιφάνεια, όπως αρμούς με μεγάλο βάθος, χρησιμοποιήστε
πρώτα ένα λεπτό πληρωτικό. Απολιπάνετε προσεκτικά την
επιφάνεια με οινόπνευμα ή αμμωνία (όχι με white spirit!) Και
αφήστε το να στεγνώσει σωστά
Εργαλεία:  Ψαλίδι, μαχαίρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  Contents suitable for 3.35 m.
Οδηγίες χρήσης: 
Κόψτε την ταινία στο επιθυμητό μέγεθος υπολογίζοντας ένα
περιθώριο περίπου 10–15 mm. Τραβήξτε τα πρώτα εκατοστά
της προστατευτικής λωρίδας από την ταινία. Τοποθετήστε την
αρχή της ταινίας επάνω στον αρμό που πρέπει να καλυφθεί.
Στη συνέχεια τοποθετήστε την όλη χωρίς να τραβάτε, πιέζοντας
συνεχώς δυνατά. Στο τέλος του αρμού κόψτε την ταινία που
περισσεύει. Ελέξγτε εάν η ταινία έχει κολλήσει καλά, κυρίως
στους αρμούς ανάμεσα στα πλακάκια. Στη συνέχεια τοποθετήστε
με τον ίδιο τρόπο και τις υπόλοιπες ταινίες. Στις γωνίες φροντίστε
να πέφτει η μία ταινία πάνω στην άλλη. Ξεκινώντας από τη γωνία
κόψτε διαγωνίως τα κομμάτια που πέφτουν το ένα πάνω στο
άλλο (45°) και πιέστε δυνατά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε τα υπολείμματα ταινίας με (νέφτι)
white spirit.
Συμβουλή:  In order to prevent any condensation, it is best to
heat the substrate for a moment using a hair dryer. If the strip is
somewhat stiff, it can be softened by preheating it. To do so, use
a hair dryer or place the strip on the radiator for a little while. This
will make it easier to press down the strip. For parts with major
movement and for coarse substrates, a liquid Silicone Sealant is
the most suitable.
Σημεία προσοχής:  Please wait 24 hours before using the
sanitary facilities. Before use, make sure the strip adheres well
everywhere.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα: Λευκό

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
24 μήνες

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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