ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

EIΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ
Για την προώθηση σφραγιστικών & στεγανωτικών υλικών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της DUROSTICK είναι ιδανική για την προώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου υλικού, με την παράλληλη χρήση
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ
βαρέως τύπου της DUROSTICK. Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης εκροής του υλικού και της
επαναχρησιμοποίησής της, αφού καθαριστεί έγκαιρα με νερό μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδιαίτερα πρακτικό για τον χρήστη. Έχει στη διάθεσή του ένα έξυπνο και οικονομικό σύστημα
σφράγισης και αρμολόγησης, κατάλληλο για δεκάδες εφαρμογές. Δύναται να χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη αρμών με υλικά, όπως: χονδρόκοκκοι αρμόστοκοι DUROSTICK σε απορροφητικά διακοσμητικά τούβλα, ρουστίκ πλακίδια και σκαπιτσαριστά μάρμαρα, για κόλλες επιπλοποιίας και οποιοδήποτε υλικό σε μορφή πολτού. Αποτελεί οικονομική λύση για την κάλυψη αρμολόγησης με εποξειδικά συστήματα, όπως DUROPOXY, ή για τσιμεντοειδή σφραγιστικά, όπως SUPER FLEX POWDER,

για την προώθηση της ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης
D-33 σε ρωγμές, καθώς και για το D-1, με την προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 της
DUROSTICK.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Γεμίστε τη φύσιγγα και τοποθετήστε την τάπα
στο πίσω μέρος. Με ένα μαχαίρι ή λεπίδα αφαιρέστε τη μύτη στο άνω τελείωμα της βόλτας και
βιδώστε το ακροφύσιο. Τοποθετήστε τη φύσιγγα
στο πιστόλι. Τραβήξτε το ακροφύσιο κατά μήκος
του αρμού με σταθερή κίνηση, έτσι ώστε να γεμίζει συνεχώς (σταθερή παροχή).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 48 φύσιγγες των 310ml
DUROSTICK A.B.E.Ε.,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, Τηλ.: 211 60 03
500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Εmail: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

