
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

-  Στιγμιαία συγκόλληση με ενσωματωμένο φως LED  

-  Δυνατότητα ρύθμισης της τοποθέτησης πριν από την 

τελική συγκόλληση 

-  Διαφανής συγκόλληση, χωρίς κιτρίνισμα 

-  Μπορεί να βαφτεί και να λειανθεί 

-  Δεν στάζει 

-  Δεν κολλάει στα δάχτυλα 

-  Δέχεται ανταλλακτικό σωληνάριο κόλλας 

-  Χωρίς διαλύτες, άοσμο 

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το Bostik Fix & Flash παρουσιάζει έναν νέο τρόπο 
συγκόλλησης και επισκευής μικροαντικειμένων που 
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των προϊόντων 
πολλαπλών χρήσεων καθώς και των κυανοακρυλικών 
προϊόντων. Γρήγορα και με δυνατότητα ελέγχου του 
χρόνου ωρίμανσης της συγκόλλησης. Χάρη στην 
τεχνολογία ωρίμανσης με την βοήθεια του φωτός, το 
Bostik Fix & Flash παρέχει μια ελεγχόμενη λύση ως 
προς τον χρόνο ωρίμανσης: Εφαρμόστε την κόλλα, 
ρυθμίστε την θέση συγκόλλησης των υλικών εάν είναι 
απαραίτητο, ανάψτε το φως για να αρχίσει η ωρίμανση 
της κόλας. Εύκολο στη χρήση χάρη στο διανομέα 
έκλυσης της κόλας και το λεπτό ακροφύσιο, επιτρέπει 
ακρίβεια στην τοποθέτηση και καθαρή εφαρμογή. 
Φιλικό προς το περιβάλλον, το Fix & Flash δεν φέρει 
καμία επικίνδυνη επισήμανση και έχει την δυνατότητα 
ανταλλακτικού σωληνάριου (5g Fix & Flash tube). Οι 
μπαταρίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν (2 x 
CR2016). 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

Απόχρωση 
Πράσινο σε μορφή ζελέ/Διάφανο μετά την 
ολοκλήρωση της ωρίμανσης 

Ανοιχτός χρόνος <1 λεπτό 

Χρόνος προσαρμογής Περίπου 10 δευτερόλεπτα* 

Χρόνος ωρίμανσης (με 

εφαρμογή απευθείας 

έκθεσης φωτός)  

Περίπου 15 δευτερόλεπτα** 

Ακτίνα φωτός LED (αναπαράγει φυσική UV ακτινοβολία) 

Κωδικός προϊόντων 
Fix & Flash 5gr σωληνάριο +Φακός: 30619480 

Fix & Flash refill: 30619508 

 

Αποθήκευση 

/Διάρκεια ζωής 

Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Στην αρχική του 

συσκευασία μπορεί να διατηρηθεί για περίπου 

18 μήνες στους +20οC. Μόλις ανοιχτεί, το 

προϊόν θα κρατηθεί για αρκετούς μήνες, 

αποθηκευμένο κάθετα μακριά από το φως, σε 

δροσερό και ξηρό μέρος. 
*Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα επίπεδα της UV ακτινοβολίας του 

χώρου εφαρμογής 
**Ο χρόνος εξαρτάται από το πάχος συγκόλλησης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε το Bostik Fix & 
Flash, ανατρέξτε στο σχετικό φύλλο δεδομένων για 
την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο διατίθεται από την 
Bostik Hellas. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Το Bostik Fix & Flash μπορεί να κολλήσει διάφορες 
κατηγορίες υλικών όπως: Πορσελάνη, κεραμικά γυαλί, 
καθρέφτη, δέρμα, ξύλο, χαρτί, χαρτόκουτο, μέταλλο, 

ύφασμα(λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υφασμάτων 
προτείνεται δοκιμή πριν την εφαρμογή), σκληρά 
πλαστικά, πλακάκια, σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα κ.α. 
Δεν εξαρτάται η συγκόλληση από την διαπερατότητα 
της εκάστοτε επιφανείας. Κολλάει διαφανείς και 
αδιάφανες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου και δύο 
αδιαφανών επιφανειών μεταξύ τους. 
Οι προς συγκόλληση περιοχές πρέπει να είναι επίπεδες, 
στεγνές και καθαρές (χωρίς σκόνη και γράσα) και να 
μπορούν να θηλυκώνουν μεταξύ τους. Τρίψτε την 
επιφάνεια για καθαρισμό εάν χρειαστεί και αφαιρέστε τη 
σκόνη. Σε στιλβωμένες ή επιχρισμένες επιφάνειες: 
αφαιρέστε τυχόν γράσο και σκόνη, για να διευκολυνθεί 
η συγκόλληση. 

 
 
 
 
 

 
 

Fix & Flash 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ                   

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΩΣ LED 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
1. Πιέστε τις λάβες & εφαρμόστε την κόλλα 

συνεχόμενα στις άκρες του αντικειμένου 
2. Έχετε χρόνο να ρυθμίσετε τις επιφάνειες. Πιέσετε 

& περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για αρχική πρόσφυση 
3. Ενεργοποιήστε το φως και φωτίστε περιμετρικά για 

15 δευτερόλεπτα σε απόσταση 3 εκατοστών 
4. Μόλις η κόλλα είναι στεγνή, μπορείτε να την 

τρίψετε ή να την βάψετε. Λειαίνετε προσεκτικά τις 
άκρες των δεσμών μέχρι να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, με ένα λεπτό 
πινέλο, ζωγραφίστε την περιοχή που θέλετε να 
καλύψετε (μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι 
τύποι χρωμάτων). 

5. Όταν αδειάσει το σωληνάριο, βάλτε νέο σωληνάριο 
στην συσκευή 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Η νωπή κόλλα καθαρίζεται με ασετόν. Ενώ το ώριμο 
υλικό μόνο με μηχανικά μέσα. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟΥ 
Πριν την πρώτη τοποθέτηση ή τοποθέτηση 
ανταλλακτικού 
1. Αφαιρέστε το πράσινο καπάκι με τη λάμπα από το 

μπλε σώμα 
2. Τραβήξτε την πράσινη και μπλε άκρη για να 

ελευθερώσετε το καπάκι 
3. Πιέστε τις μπλε λαβές για να σπάσετε τις ενώσεις 
4. Βιδώστε τη μαύρη μύτη στο σωληνάριο. Μην το 

βιδώστε πολύ σφιχτά & μην αφαιρέσετε το πράσινο 
δακτυλίδι 

5. Πιέστε  τις άκρες και εισαγάγετε το σωληνάριο στις 
εσωτερικές σχισμές  

6. Επανατοποθετήστε  το πράσινο καπάκι και τη 
λάμπα 
 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην 
επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. EUH210 - Δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. P101 
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P305 + P351 + 
P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Τηλ. Κέντρου 

Δηλητηριάσεων: Ελλάδα: 2107793777, Κύπρος: 1401. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λυχνία LED εκπέμπει μικρή ποσότητα 
υπεριώδους ακτινοβολίας. Άμεση έκθεση στο φως 
μπορεί να βλάψει τα μάτια. Μην κοιτάτε απευθείας στο 
φως ή κατευθύνετε τη δέσμη φωτός προς το πρόσωπο 
ενός άλλου προσώπου ή ζώου.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναμιγνύετε χρησιμοποιημένες και 
νέες μπαταρίες. Μην αλλάζετε τη θέση των μπαταριών. 
Μην τις τοποθετείτε εσφαλμένα. Απορρίψτε τις 
μπαταρίες σε κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες και διατηρήστε τη συσκευασία 
για μελλοντική αναφορά. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.  
  
 



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του 

συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο 

Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της 
χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται 

για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με 

την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης 

της Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, 

αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής 
τεχνογνωσίας. 

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες 

παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , 
ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε 

μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος 
σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των 

Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των 

Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά 
την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων 

ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό 

και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.  

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν 

και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε 

Προϊόν που εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και 

υπεργολάβων της Bostik Ελλάς. 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή 

άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα 

της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα 

οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019. 

 

Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ  
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125, 

E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com 


