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TEHNILINE ANDMELEHT 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Suurepärane vuugiprofiil. 
- Iga tüüpi hermeetikutele. 
- Elastne. 
- Kerge puhastada. 
 

TOOTE KIRJELDUS 
Universaalne spaatel silikoon-, akrüül-, hübriid- või 
polüuretaanhermeetikutega tihendatud vuukide 
vormimiseks ja silumiseks. 
 
KASUTUSJUHEND 
Valige vuugi jaoks sobiv spaatliserv, et vuugi lõppkuju 
võimaldaks veel ära voolata.

 
 
1. Pihustage värskelt paigaldatud hermeetikule toodet 

,,BOSTIK SMOOTH JOINT" kogu vuugi ulatuses. 
2. Eemaldage liigne hermeetik ,,BOSTIK SMOOTH JOINT’’ 

spaatliga. 
3. Pihustage peale ning siluge sõrme või spaatliga. 
 

 
 
TERVIS JA OHUTUS 
Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle 
ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik 
veebisaitidelt.  
 
GARANTII  
Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma 
kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile. 

 

 
TOOTE KÄTTESAADAVUS 
Art nr / Värv Tüüp 

BOK637359 / Sinine Mullpakend – üks tk 

 

 
 

Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas 
elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja 
kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle 
dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, 
reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki 
kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja 
mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on 
tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või 
ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, 
mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi 
avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud 
uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. 
Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) 
kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote 
kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud 
dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste 
läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei 
mõjuta kuidagi toote kasutamisviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal 
esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta.
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