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ΠΑΝΙΣΧΥΡΉ ΣΥΓΚΟΛΛΉΣΉ ΜΕ ΜΕΓΑΛΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, 
ΚΟΛΛΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΑ ΥΛΙΚΑ!
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ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ
Αναλυτικές πληροφορίες για όλα μας τα προϊόντα, 

συχνές ερωτήσεις, videos και πολλές ιδέες 
για χειροποίητες κατασκευές

diy.bostik.com/el-G
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Πες αντίο σε ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα για τις κόλλες 
στιγμής! Ξέχνα τα κολλημένα δάκτυλα και τις έντονες 
μυρωδιές, την αγωνία να το πετύχεις σωστά με την 
πρώτη για να μην κολλήσει στραβά!!

Το Bostik Fix & Flash είναι μια νέα κόλλα στιγμής χωρίς διαλύτες, 
απαλλαγμένη από οσμές, μη ερεθιστική για το δέρμα που 
ενεργοποιείται με φωτισμό LED και προσφέρει ένα νέο τρόπο 
συγκόλλησης και επισκευής μικρών αντικειμένων! Η συγκόλληση on 
demand (ενεργοποίηση συγκόλλησης με φως LED), η ελαστικότητα 
της συγκόλλησης και η ικανότητα να γεμίζει κενά, καθώς και η 
σχεδίαση του ίδιου του φακού που σου επιτρέπει να τον παίρνεις 
παντού μαζί σου, καθιστούν το Fix & Flash πρωτοποριακό στο είδος 
του! Σε αντίθεση με τις περισσότερες κόλλες, με το FIX & FLASH 
μπορείς να ρυθμίσεις τη σωστή θέση, πριν φωτίσεις με το φακό για 
την πλήρη συγκόλληση.

➊ Αφαιρέστε το πράσι-
νο καπάκι με τη λάμπα 
από το μπλε σώμα.

➍ Βιδώστε τη μαύρη 
μύτη στο σωληνάριο. 
Μην το βιδώσετε 
πολύ σφιχτά & μην 
αφαιρέσετε το πράσινο 
δακτυλίδι.

➋ Τραβήξτε την πρά-
σινη και μπλε άκρη για 
να ελευθερώσετε το 
καπάκι.

➎ Πιέστε τις άκρες και 
εισαγάγετε το σωλη-
νάριο στις εσωτερικές 
σχισμές. Επανατοπο-
θετήστε  το πράσινο 
καπάκι και τη λάμπα.

➌ Πιέστε τις μπλε 
λαβές για να σπάσετε 
τις ενώσεις. Θα διευ-
κολύνει το βήμα 5.

➏ Βιδώστε το πράσινο 
καπάκι στο ακροφύσιο 
για να τρυπήσει το 
σωληνάριο (Μέχρι 10 
στροφές/Κλικ).

  ΕΥΚΟΛΙΑ
• Ξαναγεμίζει
• Κρυστάλλινα διάφανο
• Δεν κολλάει στα δάκτυλα αμέσως

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ
• Καλή αρχική συγκράτηση
• Έχετε χρόνο να ρυθμίσετε τις επιφάνειες
• Φωτίστε & κολλήστε αμέσως

  ΔΥΝΑΜΗ
• Πολύ ισχυρή και με διάρκεια συγκόλληση
• Αδιάβροχο
• Αντέχει σε θερμοκρασίες -20οC έως +80οC

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Χωρίς Διαλύτες, Χωρίς Οσμές
• Χωρίς σήματα επικινδυνότητας
• Δεν ερεθίζει το δέρμα

ΤΌ FIX & FLASH 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ 5g  
(FIX & FLASH REFILL) 
ΤΌ ΌΠΌΙΌ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΕΥΚΌΛΑ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ,  
ΕΠΙΠΛΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ,  

ΚΟΥΠΕΣ ... ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ, 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ... ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ  

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
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