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Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη 
για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.

Γενικής χρήςής επιςκευαςτική κόλλα πόυ ενερΓόπόιειται 
με τό φως 

Led Light BOOSteR
65676 - Bison Led Light Booster 3g BL. - 65675

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης:
Για να τρυπήσετε την μεμβράνη γυρίστε καλά όλο το καπάκι δεξιόστροφα 
στο σωληνάριο. Ξεβιδώστε το πάνω μέρος του καπακιού για να εμφανιστεί το 
ακροφύσιο εφαρμογής.Απλώστε αρκετή ποσότητα κόλλας  στη μια επιφάνεια 
και πιέστε τα δύο μέρη μαζί. Ανάψτε το LED : Τοποθετήστε τη λάμπα σε όρθια 
θέση και μετακινήστε το διακόπτη προς τα κάτω. Ενεργοποιήστε την διαδικασία 
συγκόλλησης ρίχνοντας το μπλε φως για 5 δευτερόλεπτα επάνω στην κόλλα 
(απόσταση <5 εκ. Η θερμότητα είναι ακίνδυνη). Μετά την χρήση : Καθαρίστε 
τη μύτη με στεγνό χαρτομάντιλο και τοποθετήστε το καπάκι γρήγορα ώστε να 
αποφύγετε την έκθεση της υπόλοιπης κόλλας στο φως. 
Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε υγρούς λεκέδες αμέσως με ασετόν. Η 
σκληρυμένη κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εμφάνιση : Άχρωμο, διαυγές
Βασικό συστατικό: Κυανοακρυλικός μεθοξυαιθυλεστέρας με ενεργοποιητή UV

ΣυΝθΗΚΕΣ ΑΠΟθΗΚΕυΣΗΣ
 Αποθηκεύστε το σωληνάριο σε όρθια θέση επάνω στην λυχνία σε δροσερό και 
ξηρό μέρος.

ΜΕΓΕθΗ ΣυΣΚΕυΑΣΙΑΣ
Σωληνάριο 3g και λυχνία LED (οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦh ΠΡΟioΝΤΟΣ
Εξαιρετικά γρήγορη και πολύ δυνατή για επιδιορθώσεις με ειδική λυχνία LED 
που επιτρέπει την κόλληση κατ’ επιλογή : Μόλις ενεργοποιηθεί η μοναδική 
σύνθεση της φόρμουλας από το μπλε φως της λυχνίας LED, η τελική συγκόλληση 
επιτυγχάνεται σε δευτερόλεπτα. Η BISON BOOSTER κολλάει, γεμίζει και σφραγίζει 
σχεδόν όλα τα είδη των υλικών. Χάρη στην εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης 
κενών, οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν δεν χρειάζεται να εφαρμόζουν 
ακριβώς, σε  σύγκριση με τις συμβατικές κόλλες στιγμής.

ΠΕΔiΟ ΕΦΑΡΜΟΓhΣ
Η BISON BOOSTER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και δουλεύει εξίσου 
σε διάφανα όσο και σε μη διάφανα υλικά : Κολλάει, γεμίζει, και σφραγίζει πολλά 
πλαστικά, πορσελάνη, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, λάστιχο και πολλά άλλα. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, και PTFE.

ΙΔioΤΗΤΕΣ
· Κόλλα επισκευής που ενεργοποιείται με το φως
· Εξαιρετικά γρήγορη και  ισχυρή
· Με υψηλής ποιότητας φωτισμό LED, συμπεριλαμβάνονται  2 μπαταρίες
· Μοναδική φόρμουλα με ενεργοποιητή UV
· Γεμίζει τα κενά και σφραγίζει τις ρωγμές
· Δουλεύει σε όλα σχεδόν τα υλικά και επιφάνειες

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕυΗ
Προσωπική ασφάλεια: Το LED εκπέμπει μια μικρή ποσότητα φωτός UV. Οι 
ακτίνες UV είναι επιβλαβείς για τα μάτια και το δέρμα. Μην κοιτάτε απευθείας τις 
πηγές φωτός UV. Μην κατευθύνεται τη λυχνία LED σε άτομα ή ζώα.
Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι προς κόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, 
στεγνές χωρίς σκόνη και λίπη.


