INSTA-STIK MP FAST CURE | MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
01
| Bewaren in een koele ruimte.
02
| Rechtopstaand bewaren.
03
| Niet roken tijdens gebruik en open vuur vermijden.
04
| Te gebruiken bij temperaturen tussen +5°C en + 25°C.
05
| Voor gebruik spuitbus gedurende 30 seconden goed schudden, indien nodig herhalen tijdens het gebruik.
INSTRUCTIES TIJDENS GEBRUIK
06
| Tijdens het gebruik altijd handschoenen, geschikte bescherming voor ogen en gezicht dragen indien nodig.
07
| Voordat u het schuim aanbrengt, moeten de oppervlakken schoon en vrij van stof, vet en losse deeltjes
zijn. Indien gebruikt in combinatie met metaal of bitumineuze membranen moeten de oppervlakken ook
droog zijn.
08
| Schroef de bus op het pistool en knijp de trekker in om het apparaat te bedienen.
09
| Houd indien mogelijk de bus rechtop tijdens het aanbrengen van het product.
10
| De hoeveelheid kleefstof die wordt aangebracht, kan worden geregeld door gebruik van de trekker en de
stelschroef aan de achterzijde van het pistool.
11
| Insta-Stik MP FC kleefstof kan rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht.
12
| De inhoud van deze bus is voldoende voor het lijmen van ongeveer 10-13 m2 gebaseerd
13
| op stroken die ongeveer 25 cm uit elkaar liggen.
14
| De uitharding van Insta-Stik MP FC is afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad (een hoge
vochtigheidsgraad zorgt voor een kortere uithardingstijd).
15
| Druk binnen 5 minuten na aanbrengen van de lijm de plaat tegen de ondergrond.
16
| Volg altijd instructies van de fabrikant van isolatieplaten en/of gipskartonplaten.
17
| Voor het verticaal aanbrengen van materialen dienen deze van onderaf voldoende te worden ondersteund.
INSTRUCTIES NA GEBRUIK
18
| Na gebruik of wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet het spuitpistool worden
afgesloten met de schroef aan de achterzijde van het pistool om zo ongewenst vrijkomen (lekken) van het
product te voorkomen.
19
| Verwijder nog niet uitgehard schuim met Great Stuff™ Pro Gun Cleaner van Dow.
20
| Laat de bus aangesloten op het pistool totdat de bus leeg is.
21
| Reinig het lijmpistool na verwijdering onmiddellijk met Great Stuff Pro Gun Cleaner.
22
| Uitgehard schuim moet mechanisch worden verwijderd.
EIGENSCHAPPEN
Voor snel en eenvoudig gebruik in horizontale en verticale toepassingen.
Grote kleefkracht op de meeste ondergronden.
Bescherm lijmstroken tegen langdurig zonlicht (Uv-straling) d.m.v. overschilderen, pleisterlagen of afplakken.
Insta-Stik MP FC is (H)CFK-vrij.

