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“Sposób na wypełnienie i wygładzenie”

OD

PRZEDSTAWIAMY
NOWOŚĆ

WYPEŁNIACZ DO DZIUR I PĘKNIĘĆ

“Sposób na wypełnienie i wygładzenie”

● Wymieszany, gotowy do użycia
● Łatwy do aplikacji, łatwy do

wygładzenia
● Lepsze wykończenie zewnętrznej

powierzchni
● Może być zagruntowany i malowany
● Może być wiercony i wypełniany
● Czyszczony wodą
● Długi okres przechowywania z

wielokrotnie zamykanym hermetycznie
korkiem

● Zawiera 80ml
● Opatentowana wbudowana szpachelka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Ten produkt przeznaczony jest do użytku
zewnętrznego na renderowane i
oplastrowane ściany i sufity, włącznie te
opanelowane z płytą MDF lub płytę karton
gips.

WEBSITE : www.national-abrasives.co.uk
EMAIL : sales@national-abrasives.co.uk
TELEPHONE :  +44 (0)1737 242593
FAX :    +44 (0)1737 234720
ADDRESS :  54 Albert Road North
    Industrial Estate
    Reigate, Surrey
    RH2 9EL

United Kingdom

®

MULTI PURPOSE SANDERS & TOOLS

 PATENTED INTERCHANGEABLE
HANDLE SYSTEM



WYPEŁNIA DZIURY I SZCZELINY

®

WYPEŁNIACZ DO DZIUR I PĘKNIĘĆ
DO DZIUR W GIPSIE I ŚCIANACH GIPSOWYCH
WYMIESZANY • ŁATWY DO APLIKACJI, WYGŁADZENIA I WYKOŃCZENIA

• Wbudowana szpachelka     • Łatwy do aplikacji, łatwy do wygłądzenia • Najlepszy efekt wykończenia powierzchni

ZMYWALNY WODĄ

OPATENTOWANA METODA ORAZ URZĄDZENIE
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PREPARACJA. Wygładź obszar i
usuń resztki kurzu.

INSTRUKCJE

1.  Usunąć pasek z okolicy "głowy"
narzędzia.

2.  Przekręć zakrętką w celu
przebicia tubki.

3.  Pociągnij zatyczkę.

4.  Wyciągnij i rozprowadź.
Zawsze wypełnić okolicę lub dziurę
i pozostawić do wyschnięcia.

5.  Skręcaj i zwijaj tubkę podczas
używania.

6.  Kiedy skończysz, umyj wodą i
użyj korka w celu ponownego
zamknięcia.

Czas wyschnięcia może być różny.

Wskazówki :
● 15-30 minut na cienkie linie
● 1 do 2 godzin w zależności od

głębokości do normalnego
● Do 12 godzin na głębokie

wypełnienia

BHP

CZAS WYSCHNIĘCIA

“Sposób na wypełnienie i wygładzenie”

(Proszę przeczytaj "BHP")

7.  Wygładź używając poziom
gradacji (papieru ściernego) p120
do p240 w celu uzyskania lepszego
i gładszego wykończenia.

Jest odpowiedzialnością dla każdego użytkownika -
pracownika aby przejść "bilans" (oszacowanie zagrożenia)
jakie środki ostrożności będą wymagane. Wytyczne te mają
na celu częściową pomoc.

● Zawsze nosić ochronny strój przy gładzeniu
jakichkolwiek powierzchni.

● Zawsze wyłącz z prądu urządzenie elektryczne
zanim zamieścisz wkładkę szorstkości / papier
ścierny.

● Przy wygładzaniu starych pozostałości po starej
farbie lub nowoczesnej emalii. Utrzymać
ostrożność i nie wdychać.

● Trzymać z daleka od dzieci.
● Kartę charakterystyki znajdziesz na naszej

stronie. www.national-abrasives.co.uk


