
 
 

PERFECT SEAL 

РІВНИЙ ШОВ 

  
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ 
 
ВИГІДНІ ПЕРЕВАГИ 
- Нейтральний рівень ph 7.1. 
- без ризику знебарвлення. 
- без зміни основи-матеріалу. 
- надає шву глянсовий зовнішній вигляд. 
- Незаймистий. 
- біологічно розкладається на 90. 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 
СПРЕЙ BOSTIK «РІВНИЙ ШОВ» розроблений для 
ефективного та зручного розгладжування швів. Спрей 
гарантує, що герметик не буде прилипати до 
інструментів та пальців. Нейтральний до шкіри та 
основи. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Рідкий продукт для обробки та розгладжування швів. 
 
СУМІСНІСТЬ ГЕРМЕТИКІВ 
Силіконові герметики (ацетокси, оксим, алкокси), 
гібридні та поліуретанові герметики. 
 
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ (ОСНОВИ) 
Спрей «BOSTIK РІВНИЙ ШОВ» слід застосовувати одразу 
після нанесення герметика, до утворення плівки. 
 
ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

 
1. Перед використанням енергійно струсіть продукт, 

після чого обережно розпиліть його на свіжий 
герметик по всій довжині шва. 

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

3. Нанесіть спрей та розгладьте шов пальцем або 
шпателем. 

 
ЧИЩЕННЯ 
Незатверділий матеріал можна видалити за допомогою 
Bostik Cleaner. Ретельно вимийте руки з милом. 
 
 

 
 

 

 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
Термін зберігання у невідкритій оригінальній упаковці 
при температурі зберігання від + 5 °C до + 25 °C 
становить 12 місяців з дати виготовлення при зберіганні 
в сухому місці. 
 
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 продукт 

BOK639155  / Прозорий Aерозольний 
балончик 200мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands 
Tel.: +31 (0)162 491 000 
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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 Нідерландів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 

+31 (0)162 491 000 


