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ישומים:
דבק נגרים UNIFIX מתאים להדבקת עץ, סיבית, דיקטים, עץ איפאה, מודולים ועוד. 

הוא תוכנן במיוחד עבור עבודות עץ בהן הדרישה העיקרית היא ייבוש מהיר.
מומלץ מאוד עבור הרכבת ריהוט מעץ, סיבית, למינציה, קרטון ונייר.

הוראות:
המשטחים שמדביקים חייבים להיות נקיים ללא אבק ושומן, כאשר רמת הלחות אינה צריכה 

לעלות על 8-12 אחוזים, רמות לחות גבוהות יותר עשויות להשפיע על ההידבקות.
את הדבק יש ליישם באמצעות מברשת, מגבת או מרית.

לאחר היישום יש להרכיב את החלקים וללחוץ עליהם.
ניתן ללחוץ על החלקים באמצעות מכבשים או מכשירים מסורתיים.

דבק מהיר שקוף המתאים לשימוש פנימי וחיצוני ולכל עבודות העץ. 
מגיע בשלושה גדלים.

איחסון:
יש לאחסן את המוצר במשך 24 חודשים במיכל המקורי כשהוא אטום, במקום קר ויבש.	 
יש להרחיק את המוצר מכפור.	 
לאחר אחסון ארוך, יש לערבב את המוצר לפני השימוש בו.  	 

UNIFIX דבק נגרים

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

תכונות עיקריות:
מתייבש מהר	 
עמידות גבוהה ללחות	 
גימור שקוף	 
זמין בשלושה גדלים	 
 	D3 תקן

ניקוי:
אפשר לנקות את הכלים עם מים לאחר השימוש ולפני שהדבק התייבש.

בריאות ובטיחות:
על פי החקיקה הנוכחית, מוצר זה נטול סיכונים ואינו דורש אמצעי טיפול מיוחדים.

למידע נוסף עיינו בגיליון נתוני הבטיחות.
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ניקוי:

ניתן לנקות את כלי העבודה עם ממיסים כגון אצטון במידה והדבק לא התבייש.

לאחר התקשות יש להשתמש באמצעים מכנים.

בריאות ובטיחות:
מוצר זה מכיל איזוציאנטים, ולכן יש להשתמש בו באזורים עם אוורור הולם, תוך הימנעות 	 

מנשימת האדים ומכל מגע עם העור או עיניים.
יש להשתמש בכפפות בטיחות ומשקפי מגן בעת השימוש המוצר.	 
לקבלת מידע נוסף, אנא עיינו בגיליון הבטיחות של המוצר.	 


