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TEHNISKO DATU LAPA 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Ideāls šuves profils. 
- Visu tipu hermētiķiem. 
- Elastīgs. 
- Viegli tīrāms. 
 
 

PRODUKTA APRAKSTS 
Universāla lāpstiņa, kas ir paredzēta ar silikonu, akrila, 
hibrīda vai poliuretāna hermētiķiem izveidotu šuvju 
apstrādei un izlīdzināšanai. 
 
LIETOŠANAS NORĀDES 
Izvēlieties šuvei atbilstošu lāpstiņas šķautni – iegūtajai 
šuves formai jānodrošina ūdens notecēšana.

 
 
1. Tikko uzklātu hermētiķi visā šuves garumā 

apsmidziniet ar "BOSTIK SMOOTH JOINT". 
2. Lieko hermētiķi noņemiet ar "BOSTIK SMOOTH JOINT” 

lāpstiņu. 
3. Uzsmidziniet un izlīdziniet ar pirkstu vai lāpstiņu. 
 

 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 
pieprasījuma vai BOSTIK mājaslapās. 
 
GARANTIJA  
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 
tehniskajiem parametriem. 

 
 

PRODUKTA PIEEJAMĪBA 
Artikula Nr. / krāsa Tips 

BOK637359 / Zila Blistera iepakojums - 
viens gab 

 

 
 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās 
(ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un 
pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī 
dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt 
trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā 
veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs 
raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības 
un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, 
nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras 
izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un 
produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta 
izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas 
rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un 
citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir 
atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka 
produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā 
produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var 
notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies 
nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar 
mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā
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