
 
 

PERFECT SEAL 

ЗАГЛАЖДАЩ СПРЕЙ 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 
ВАШИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 
- Неутрално ph 7.1. 
- Няма риск от изцветяване. 
- Не променя цвета на основата. 
- Придава лъскавина на фугата. 
- Не е запалим. 
- 90% биоразградим. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
PERFECT SEAL ЗАГЛАЖДАЩ СПРЕЙ е разработен за 
ефективно и удобно заглаждане на фугата. Спреят 
гарантира, че уплътнителят няма да залепне към 
инструментите и пръстите. Има неутрално ph е и не 
въздейства на кожата и основата. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Течен продукт за обработка и заглаждане на фуги. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ С УПЛЪТНИТЕЛЯ 
Силиконови уплътнители (ацетатни, оксим, алкокси),  
хибридни и полиуретанови уплътнители. 
 
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
Напръскайте PERFECT SEAL ЗАГЛАЖДАЩ СПРЕЙ  веднага 
след нанасяне на уплътнителя, преди образуване на 
повърхностно засъхнал слой. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 
1. Разклатете добре преди употреба, след което 

внимателно напръскайте прясно нанесения 
уплътнител по цялото продължение на фугата.  

2. Отстранете излишния материал  с PERFECT SEAL 
ШПАТУЛА. 

3. Напръскайте и загладете с пръст или шпатула. 
 
ПОЧИСТВАНЕ 
Невтвърден материал може да се почисти с Bostik 
Cleaner. Измивайте старателно ръцете със сапун и вода. 

 
 
 
 

 
 
СРОК НА ГОДНОСТ 
До 24 месеца от датата на производство в оригинална 
неразпечатана опаковка, съхранявана на сухо място при 
температура от +5°C до +25°C. 
 
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ  
Информационният лист за безопасност трябва да бъде 
прочетен внимателно преди употреба. Той се предоставя 
при поискване и може да се получи през Bostik websites. 
 
ГАРАНЦИЯ  
Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, 
неговият продукт отговаря на спецификацията му. 
 
НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА 
Арт. №/ Цвят Вид 

211935 / Прозрачен спрей-опаковка 200мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands 
Tel.: +31 (0)162 491 000 
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Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации 
(включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и 
е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този 
документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, 
възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг 
начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този 
документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи 
отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, 
непълноти и/или неточност на този документ. Това включва, но не се 
ограничава до непълноти и/или неточност поради технологични промени 
или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на 
този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва 
правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи 
отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на 
продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете 
и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с 
продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за 
извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът 
е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин 
се прилага продуктът и/или каквито и да било обстоятелства, свързани със 
събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и 
следователно не поемаме никаква отговорност за каквито и да било щети. 
Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи 
условия, подадени в Нидерландската търговска камара. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

+31 (0)162 491 000 


