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ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ 

ВИГІДНІ ПЕРЕВАГИ 
- Ідеальний профіль шва.
- Для всіх типів герметиків.
- Еластичний.
- Легко чиститься.

ОПИС ПРОДУКТУ 
Універсальний шпатель для обробки та розгладжування 
швів нанесеного силіконового, акрилового, гібридного 
або поліуретанового герметика. 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Виберіть край шпателя так, щоб по отриманій формі 
шва могла стікати вода.

1. Нанесіть на свіжий герметик спрей Bostik «РІВНИЙ
ШОВ» по всій довжині шва.

2. Видаліть зайвий герметик шпателем Bostik «РІВНИЙ
ШОВ».

3. Нанесіть спрей та розгладьте шов пальцем або
шпателем.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА 
Перед використанням необхідно прочитати та зрозуміти 
Паспорт безпеки продукту. Ці документи доступні за 
запитом та на веб-сайтах компанії Bostik. 

ГАРАНТІЯ 
Компанія Bostik гарантує, що її продукт відповідає 
технічним характеристикам протягом усього терміну 
придатності. 

ДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТУ 
Арт. № / Колір Тип продукту 

BOK637359 / Синій 
Блістер – 1 
штука  

Вся інформація у цьому документі та всіх інших публікаціях (включаючи 
електронні) базується на наших сучасних знаннях та досвіді та є 
виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина 
цього документу не може бути скопійована, передана третім особам, 
відтворена, надана громадськості або використана будь-яким іншим 
способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічні дані, що містяться в 
цьому документі, мають інформативний характер і не є вичерпними. Bostik 
не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи опосередковану, яка 
виникла через (редакційні) помилки, неповноту та/або некоректність цього 
документа. Сюди входить, крім іншого, незавершеність та/або 
некоректність внаслідок технологічних змін або будь-яких досліджень, 
проведених між датою публікації цього документа та датою придбання 
товару. Компанія Bostik залишає за собою право вносити зміни у текст цього 
документа. Компанія Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, 
прямі чи опосередковані, спричинені використанням товарів (продуктів), 
зображених у цьому документі. Користувач повинен прочитати та зрозуміти 
інформацію в цьому документі та інших документах, що стосуються 
продуктів, перед використання продукту. Користувач несе відповідальність 
за проведення всіх необхідних тестів, щоб переконатися, що продукт 
придатний для використання. Ми не впливаємо на те, яким способом 
використовується продукт та/або на будь-які обставини, пов'язані з 
подіями, що сталися під час зберігання чи транспортування, і тому ми не 
несемо відповідальності за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються 
виключно згідно з нашими загальними умовами, які були подані в 
Торговельну палату Нідерланд.
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