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FBS ragasztó tájékoztató
Figyelem: A csomagolás az adott
rendelés esetén a fenti képtől eltérhet

A Ön által vásárolt F. BS egykomponensű ragasztóanyag a Material vegyipari Szövetkezet
(www.material.hu) terméke.
ALKALMAZÁS MÓDJA
A fecskendő zárókupakját egyszerűen távolítsuk el, majd az előkészített felületre a
ragasztóanyagot nyomjuk ki és nagyon vékonyan vigyük fel a vákuumszelep megfelelő
felületére.

A helytelen ragasztás elkerülése érdekében először kérjük olvassa el a
“Vákuumszelep használati utasítás” dokumentumot is.
A borzárat ill. befőttes lapkát tisztítsuk meg, esetleg zsírtalanítsuk is háztartási benzinnel vagy
alkohollal, de erre felületre nem szükséges ragasztóanyagot felvinni. Elégséges csak a
vákuumszelepet bekenni.
Ragasztás esetén az egyenletes elkenést, illetve a ragasztandó szelep felhelyezését néhány
percen belül el kell végezni. A ragasztás a szelepet megfelelően rögzíti, de nem biztosít erős
kötést. Ezért csak akkor lesz tartós, ha azt a rendeltetésnek megfelelően használjuk és nem
próbáljuk elmozdítani.
Figyelem! A vákuumszelepet kizárólag a külső peremén egészében vagy részben rögzítsük a
borzárhoz illetve a befőttes üveg lapkához a felhasználási módnak megfelelően. A ruházatra
került F.BS® -t még az átgumisodás előtt benzines ruhával lehet letörölni.
Mivel a ragasztóanyag térhálósodása nagyon gyorsan elindul, javasoljuk a ragasztót tartalmazó
fecskendőt mihamarabb erősen zárjuk le a zárókupakkal.
CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS
A fecskendőben történő kis mennyiségű kiszerelés a ragasztóanyag csak rövid idejű
(max. 3 hét) tárolására alkalmas. Ezért kérjük, hogy a webshopunkban kínált termékeink
céljának megfelelően lehetőleg minél hamarabb használja fel.
Addig is nedvességtől, savgőzöktől mentes környezetben tárolandó, +5 oC - +35 oC között,
illetve tanácsos az eredeti csomagolást visszazárva tartani.
De mivel már rendelkezik az általunk vásárolt vákuumcsomagoló rendszerrel, így tárolhatja
befőttes üvegben is a következő módon.

Amennyiben a fecskendő adagolónyílásában a ragasztó már megkötött, azt egyszerűen kézzel
eltávolíthatja és a még folyékony anyagot felhasználhatja.
MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS
Használat során kis mennyiségű ecetsav szabadul fel, mely nem megfelelő szellőzés esetén a
szemre ingerlő lehet, valamint a bőrfelületre kerülve bőrpirosodást okozhat. Az átkeményedett
szilikon gumi az egészségre ártalmatlan. Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen
tartandó. Kerülni kell a bőrrel nagy felületen történő érintkezést és szembejutást. Csak jól
szellőztetett helyen használható.
Amennyiben csak a vásárolt vákuumszelepek rögzítéséhez használja, a kis mennyiség miatt az
újunk hegyével végezve a felkenést, semmilyen komolyabb kockázatot nem vállalunk, a bőrről
való gyors eltávolítás károsodást nem okoz.
Az F.BS® mérsékelten tűzveszélyes osztályba („D”) tartozik.
Az áru ADR/RID besorolása: nem veszélyes áru

Kérjük, kövessen minket a twitteren: https://twitter.com/protosil1
Ossza meg és csatlakozzon facebookon csoportunkhoz: https://www.facebook.com/vakuumcsomagolo/
Illetve mondja el véleményét és ossza meg a google plus oldalunkon:
https://plus.google.com/b/109735986321131188583/collection/4M00RE

