
 
 

PERFECT SEAL 

LYGI SIŪLĖ 

 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 
JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI 
- Neutralus ph 7.1. 
- Nėra spalvos pokyčių rizikos. 
- Nesukelia pagrindo pokyčių. 
- Jungtis atrodo nepriekaištingai. 
- Nedegus. 
- 90% biologiškai skaidomas. 

 
PREKĖS APRAŠYMAS 
BOSTIK „SMOOTH JOINT“ PURŠKALAS yra sukurtas 
veiksmingam ir patogiam siūlių lyginimui. Šis purškalas 
garantuoja, jog hermetikas nelips prie įrankių ir pirštų. Jis 
yra neutralus tiek odai, tiek pagrindui.   
 
PASKIRTIS 
Skystas produktas, skirtas siūlių mechaniniam apdirbimui ir 
išlyginimui. 
 
SUDERINAMUMAS SU HERMETIKAIS 
Silikoniniai hermetikai (acetoksiniai, oksiminiai, alkoksiniai) 
hibridiniu ir poliuretano pagrindu pagaminti hermetikai. 
 
PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS 
Purškalą „BOSTIK SMOOTH JOINT“ galima naudoti 
nedelsiant pritaikus hermetiką, nelaukiant, kol paviršiuje 
susidarys plėvelė. 
 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 
1. Prieš pradėdami naudoti stipriai supurtykite produktą, 

po to švelniai apipurkšite šviežiai užteptą hermetiką 
per visą siūlės ilgį. 

2. Pašalinkite hermetiko perteklių BOSTIK „SMOOTH 
JOINT“ MENTELE. 

3. Purkšite ir išlyginkite pirštu ar mentele. 
 
VALYMAS 
Nesustingusią medžiagą galima nedelsiant pašalinti 
naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Kruopščiai 
nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. 
 
 
 

 
 
 
LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT 
Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, 
temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas 
sudaro iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
 
SVEIKATA IR SAUGA 
Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti 
saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti 
„Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami 
pareikalavus. 
 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS 
„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką 
jo prekė atitinka savo specifikacijas. 
 
ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ 
Art. Nr. / spalva Tipas 

211933 / Skaidrūs Purškiamas flakonas 
200ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands 
Tel.: +31 (0)162 491 000 
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 Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) 
esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši 
informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio 
dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, 
atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ 
įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra 
nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar 
netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo 
arba netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių 
dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, 
tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento 
redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl 
šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš 
panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame 
dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą 
informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad 
įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime 
įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir 
gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos 
prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų 
Nyderlandų prekybos rūmuose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNINĖ PAGALBA 

+31 (0)162 491 000 


