Fisa tehnica
Zwaluw Pistol pentru cartuse HKL12
Pistol manual pentru izolanti in cartus

Garantie & Raspundere
Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta
specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al

Descrierea Produsului

acestuia.

HKL12 este un pistol manual pentru izolanti in cartus pentru cartuse

Disclaimer

de 280-310 ml.

Beneficii
Aplicatii
Pistol manual metalic pentru aplicarea izolantilor si adezivilor din

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza
cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio
greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate
intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a
efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu
informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea
aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia
respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si
prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a
raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata.
Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

tuburile de 280-310 ml. Pentru deblocarea tijei pistolului si
eliberarea tragaciului, se apasa clapeta din spatele pistolului.

Metoda de lucru
Tija nedintata cu eliberarea rapida a tragaciului la sfarsitul cursei
pistolului. Robust si usor de utilizat

Limitari
Pregatirea si Finisarea suprafetei
Curatare
Culori
•

Portocaliu

Ambalare
•

Carton
Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii
Produs

Termen de valabilitate
Sanatate & Siguranta
Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si
inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la
cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den
Braven.
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