ISOTAPE

XÜSUSİYYƏTLƏRİ
· 150 sm x 5 sm ölçülərindədir.
· Suyun altı da daxil olmaqla örtük edə bilər.
· Kəsilmiş parçalarda istifadə edilə bilər.
· Çox məqsədli və çox güclüdür.

ƏHƏMİYYƏTLİ
Bantı vurduqdan sonra, min. 30 saniyə
sürtün və çap edin.
Daxili strukturlarda kompressiya gücü
70 Psi,
Xarici yapışdırıcılarda kompressiya
gücü 15 Psi təşkil edir.

TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ
və RİSK
Tətbiqdə
nəzərə
alınacaq
məqamlar

Tətbiq səthi təmiz olmalıdır.

İstifadəsi
X
məsləhət görülən
ISONEM
məhsulları
Tətbiq istiliyi

Ümumi
Xüsusiyyətlər

TƏTBİQ QAYDASI
Su sızıntısının olduğu yerləri təmizləyin və yapışdırın.
Dərin su sızması olduqda, bant yapışdırılmış tutarlılığa
gətirilir və zədələnmiş sahə doldurulur. Sonra ətraf
təmizlənir və lent yapışdırılır.Bir dəfə istifadə olunur
Üzəri örtülmüş səthdən çıxarıldıqda, yenidən tətbiq
SU SAXLAYAN BANT xüsusi hazırlanmışdır.
olunmur.
İsti və ya soyuq, yaş və ya quru su altında da
SƏRFİYYAT : Tətbiq səthinə görə kəsilib istifadə edilə
tətbiq edilə bilər. Dərhal su, hava və nəm
bilər.
möhürləyir, güclü, çevik və su saxlayan bir
RƏNG : Qara
maneə yaradır. ISONEM ISOTAPE UB davamlı,
QABLAŞMA : 1,5 m rulon, 12 ədəd rulon/qutu
ekoloji cəhətdən təmiz, VOC sərbəstdir və
SAXLAMA MÜDDƏTİ : Orijinal, açılmamış və
həddindən artıq hava şəraitində geniş istifadəyə
zədələnməmiş paketlərdə saxlanılırsa, istehsal
malikdir. bir temperatur aralığına malikdir.
edildiyi gündən 24 ay ərzində istifadə üçün uyğundur.
Böyük dəliklər, çatlar, boşluqlar və sızmalar
SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ : Quru və sərin yerdə saxlayın.
demək olar ki, hər şeyi əhatə edir.

Təbiət Dostu

Mükəmməl
Yapışma

60 ° C-dən yuxarı temperaturda
tətbiq etməyin.

Ultabənövşəyi
Müqaviməti

Suya Dözümlü

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
· Dam sızması, tıxaclar
· Krantlar
· Qayıqlar, xizəklər
· Şəxsi su nəqliyyat vasitələri, Kano,
· Xarici avadanlıq,
· Karavanlar,
· PVC və santexnika boruları,
· Çiləmə sistemləri,
· Hovuz və spa,
· Pəncərələr,
· Qapılar,
· Divarlar,
· PVC, akril, metal, polad, mis, alüminium, ağac,
keramika, çini, plitələr, şüşə, kauçuk, şüşə,
gips, daş, sement, beton, büzmə dam, plastik
parçalar Vinillərə və daha çox səthlərə əla
yapışma təmin edir.

Bu texniki hesabatda verilmiş məlumatlar ən sağlam məlumatlara, təcrübələrimizin nəticələrinə və təcrübələrimizə uyğun hazırlanır və uzunmüddətli bir biliyin məhsuludur. Məhsullarımızın düzgün və uğurlu icrası tamamilə nəzarətimiz və məsuliyyətimiz
xaricindədir. Bu səbəbdən məsuliyyətimiz yalnız məhsulumuzun keyfiyyəti ilə məhdudlaşır və broşura bütün əvvəlki texniki vərəqləri, təsvirləri və etiket məlumatlarını aradan qaldırır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və nəqliyyat
məlumatları üçün mövcud Təhlükəsizlik məlumatları cədvəlinə müraciət edilməlidir.
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