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PERFECT SEAL 
SOLUTIE FINISARE
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DESCRIERE

• Solutie gata de utilizare, cu pH neutru, Produsul

este biodegradabil in proportie de peste 99%.

APLICATII

• Utilizat pentru finisarea etansantilor imediat

dupa aplicarea acestora.

• Gata de utilizare, pentru finisare facila si

rezultate perfecte.

CARACTERISTICI TEHNICE

➢Baza

Amestec

compus din

produse chimice

➢Aplicare Ph neutru

AVANTAJE INTELIGENTE

• Ph neutru

• Aplicare facila

• Nu pateaza sigilantul

• Pentru toate tipurile de sigilanti

RECOMADARE

Cum obtin o etansare perfecta?

1 Acoperiti marginile imbinarii cu banda de 

mascare, pentru a preveni contaminarea nedorita a 

suprafetelor cu izolant.

2 Folositi solutia de finisare Bostik Finisare

3 Indepartati excesul de produs cu ajutorul spatulei

Rezultate perfecte si ustensile curate!
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CUM SE APLICA?

Inainte de pulverizarea pe suprafata mixati 

bine produsul prin agitare. Imediat dupa 

aplicarea etansantului si inaintea formarii 

crustei, umeziti suprafata cu solutia de 

finisare. Snurul de izolant poate fi netezit cu 

Bostik Spatula. Dupa netezire, snurul poate fi 

finisat cu un deget inmuiat in solutia Bostik 

Finisare .

A se depozita la temperaturi cuprinse între +5°C și

+25°C, ferit de surse de căldură și de umiditate.

Eliminați recipientul în conformitate cu legislația

locală. Valabilitate: 24 luni de la data fabricației,

imprimată pe tub.
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MOD DE APLICARE AMBALARE

Cod Ambalare Culoare Buc/box Cod EAN

172112356 500 ml INCOLOR 12 5948966017609

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie

respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru

precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta

noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea

pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul 

incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara

limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate 

intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi

rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma 

raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului 

descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute

in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul 

raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este 

potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra 

modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la 

evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne 

asumam raspunderea pentru prejudicii. 

DEPOZITARE

SIGURANTA
Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Eliminați conținutul / 
containerele în conformitate cu legislația în vigoare privind
tratarea deșeurilor


