
КАЧЕСТВО
Прясната пяна прилепва към всички строителни материали, 
освен полиетилен, Teflon ®, масла и греси. Може да се използва 
при температури от около 5 - 30 °С. Идеалната температура за 
разбота на повърхността и опаковката е 20°С.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Повърхността трябва да е чиста, здрава, обезпрашена и обезмаслена. Повърхността трябва да е чиста, здрава, обезпрашена и обезмаслена. 
Преди нанасяне на пяната, повърхността трябва да се навлажни за 
да се осигури правилно втвърдяване.
Пожаробезопасност : Не ползвайте пяната в близост до огън или 
нагряти повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разклатете добре около 20 пъти
Навийте накрайника върху дюзатаНавийте накрайника върху дюзата
При нанасяне, обърнете флакона с дъното нагоре.
Натиснете спусъка на накрайника и коригирайте скоростта 
на нанасяне на пяната.
Внимание: Пълнете максимум половината от желания за 
запълване  обем. Препълването на фугата с пяна ще удължи 
времето на втвърдяване. При големи фуги, нанасяйте пяната 
на слоеве,като навлажнявате всеки следващ слой.на слоеве,като навлажнявате всеки следващ слой.

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте пяната в изправено положение.

ПОЧИСТВАНЕ
Прясната пяна се почиства с MasterFoam Cleaner. 
Втвърдената пяна може да бъде отстранена само механично.

ОПАКОВКА
Продукта е наличен в 300, 500 и 750 мл.Продукта е наличен в 300, 500 и 750 мл.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията, съдържаща се в тази продуктова информация, 
се предлага добросъвестно и се смята, че е точна. Въпреки това, 
тъй като условията и методите за използване на нашите продукти 
са извън нашия контрол, тази информация не трябва да се 
използва като заместител на тестовете на клиента. използва като заместител на тестовете на клиента. 
Единствената гаранция на продавача е, че продуктът ще 
отговаря на спецификациите за продажба, действащи към 
момента на изпращането. Вашето изключително средство за 
защита при нарушаване на такава гаранция е ограничено до 
възстановяване на покупната цена или подмяна на който и да е 
продукт, за който е доказано, че е различен от оправдания. 
Продавачът изрично се отказва от всякаква друга изрична или Продавачът изрично се отказва от всякаква друга изрична или 
подразбираща се гаранция за годност за определена цел или 
продаваемост. Освен ако Продавачът не Ви предостави конкретно, 
надлежно подписано  одобрение за годност за употреба, 
Продавачът се отказва от отговорност за евентуални или 
последващи щети. Предложенията за употреба не трябва 
да се приемат като подбуди  за нарушаване на който и да е патент.


