Mold Killer
סיליקון לאיטום מסביב למקלחות ,אמבטיות ,כיורים,
שירותים ואריחים .מונע עובש ואינו מצהיב.

יישום:

•הסר את הדיזה מהתרמיל .השתמש בסכין על מנת לחתוך את כיפת התרמיל.
המנע מלפגוע בגוף התרמיל עצמו.
•הברג את הדיזה לתרמיל.
•חתוך את קצה הדיזה בזווית של ̊ 45על מנת להתאים את פתח הדיזה ,לרווח אותו רוצים לאטום.
•הנח את קצה הפיה בתחילת הרווח אותו רוצים לאטום ולחץ בעדינות על האקדח.
• הסר עודפי סיליקון בעזרת מטלית לחה.
•אין לגעת בסיליקון בעזרת היד בזמן ההתקשות וזאת על מנת להגיע לאפקטיביות מלאה של החומר.
•נקה כלים במים מיד לאחר השימוש.
•לאחר השימוש ,החלף דיזה.
זמן ייבוש:

בין שעה לבין שעתיים למגע .הסיליקון יתייבש לחלוטין בתוך יום ליומיים .תלוי בעובי הפס ,טמפ' ולחות.
אחזקה:

על מנת שהסיליקון יעבוד באפקטיביות ,דאג לניקוי התרמיל והחלפת הדיזה בתום השימוש.
כיסוי:

 11מטרים במידה ומשתמשים ב  6מ"מ עובי של פס איטום.
בטיחות:

•לבש ציוד מגן על הידיים והעיניים.
•המנע ממגע עם העור .במידה והתרחש מגע ,שטוף במים רבים.
•הרחק מהישג ידם של ילדים.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש ,בין אם באופן מילולי ,כתוב או בעזרת בדיקות ,ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו
בהתייחס למוצר .כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו ,נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על
מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות .אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך ,יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים .ברור מאליו
כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים .המשתמשים הם האחראים לעמידה
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש .הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות
בהם מפרטים מחייבים .לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה ,שלנו .גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף .על כן ,עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.
* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים
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