PERFECT SEAL
GŁADKA FUGA
KARTA TECHNICZNA
KLUCZOWE KORZYŚCI
- NEUTRALNE PH 7.1
- BEZ RYZYKA ODBARWIEŃ
- NIE ODBARWIA PODŁOŻA MACIERZYSTEGO
- ZAPOBIEGA MATOWIENIU FUG
- ZAPEWNIA POŁYSK
- NIE SMUŻY
- ULEGA BIODEGRADACJI W PONAD 90%
OPIS PRODUKTU
BOSTIK GŁADKA FUGA został opracowany w celu
skutecznego i wygodnego wygładzania elastycznych fug.
Sprawia, że masa nie lepi się do palców i narzędzi. Jest
neutralna dla skóry i podłoża.

ZASTOSOWANIE
Środek do profilowania i wygładzania fug na mokro.

RODZAJE POWIERZCHNI
Uszczelniacze silikonowe (octanowe, oksymowe, alkoksy,
itp.) akrylowe, hybrydowe i poliuretanowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Produkt stosować natychmiast po nałożeniu kitu, zanim
nastąpi jego kożuszenie.

SPOSÓB UŻYCIA

1 Przed użyciem wstrząsnąć, następnie spryskać świeżo
nałożoną fugę na całej długości.
2 Ściągnąć nadmiar masy SZPACHELKĄ BOSTIK.
3 Ponownie spryskać i wygładzić palcem, szpatułką lub
kostką.

CZYSZCZENIE
Świeżo zabrudzone ręce i narzędzia można umyć za
pomocą terpentyny lub benzyny ekstrakcyjnej.

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w
suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do
+25°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
ART. NR / KOLOR

RODZAJ

BOK637205 / BIAŁY

Butla 200ml

BOK637182 / CRYSTAL

Butla 200ml

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian
technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania
dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik
powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim
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powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić
przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą
wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik.
Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru
wyczerpującego.
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Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl
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