OliSil Adhesive- instrukcja użycia
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INFORMACJE O PRODUKCIE
OliSil Adhesive jest płynnym klejem do mas silikonowych opartym na alkilowych żywicach silikonowych.
Jest prostym w stosowaniu środkiem zapobiegającym odrywaniu się masy od łyżki wyciskowej. Brak stabilności masy
podczas pobierania wycisku prowadzi do zafałszowania wyników lub zniszczenia wycisku.
Materiał ma postać płynu o dużej gęstości co ułatwia nakładanie i eliminuje niepożądany efekt odpływania z pokrytych
nim powierzchni.
WSKAZANIA
Klej do mas silikonowych.
APLIKACJA
Powierzchnię łyżki wyciskowej pokrywamy dokładnie klejem i pozostawiamy aż do moment u ulotnienia się składników
rozpuszczających. Proces ten trwa ok. 5 min. Następnie nakładamy materiał wyciskowy i przystępujemy do pobierania
wycisku zgodnie z przyjętą metodą.
Ważne!
Materiał jest środkiem łatwopalnym. Nie należy go poddawać działaniu wysokich temperatur, jak również
bezpośredniemu działaniu ognia. Ze względu na zawartość lotnych rozpuszczalników, nie należy wdychać oparów
przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia dróg oddechowych.
Płyn ma właściwości drażniące, dlatego należy unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Związki chemiczne będące
składnikami materiału mają właściwości toksyczne, dlatego nie należy materiału połykać.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturach poniżej 25 °C. Przechowywać szczelnie zamknięte.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE
1x butelka 10 ml/10 g, pędzelki do nakładania, instrukcja użytkownika
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Zastrzeżenie:
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą
obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron
trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia.
Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany
wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi
warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających.
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