
BLUFIXX® PW. Фотополимерен ремонтен гел за пластмаса и дърво.

3. По желание обработете допълнително. 
Шлифовайте, лакирайте или полирайте.

1. Запълнете повредата на слоеве с гел. 
Дебелина на слоя макс. 2 mm.

2. Втвърдявайте със светодиода 3 – 15 секунди. 
Внимание: Гелът се втвърдява само на местата,
до които достига светодиодната светлина.

Интелигентният помощник за бързи ремонти: 
 Пълен контрол: до осветяването със светодиода гелът остава течен
 Не съдържа разтворители
 Устойчив на температури от -40 °C до +140 °C

Много добро сцепление върху:
пластмаса, като напр. ABS, PS, SAN, ASA, SB, PVC, CN, CAB, PC,
меламинови смоли и усилени със стъклени влакна полиестери
(не е подходящ за PP, PE, PTFE, POM, PMMA)
дървени материали

www.blufi xx.com | facebook.com/blufi xx

Активиране на светодиода:

Натиснете 
светодиода

Отстранете 
пръстена

Пълнител: 
Съдържание 5 g | Срок на 
годност: 5 години след отваряне

BLUFIXX® PW

Светодиод BLUFIXX®: Специален светодиод за втвърдяване на BLUFIXX. 4 бр. батерии тип AG3 
(LR41). Рискова група 1 – Опасност за ретината от синя светлина. На разстояние над 80 см са 
изпълнени условията за безопасност.

Предаване на батерии за отпадъци: Батериите и акумулаторните батерии, които вече не са 
необходими, не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци, а да се предават за отпадъци 
според предписанията. Предайте непотребните батерии в пункт за събиране на стари 
батерии на търговеца или общината. Не изгаряйте батерии. Опасност от експлозия!

Електронни продукти, обозначени със зачеркнат контейнер за отпадъци, не 
трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци! Можете да предадете тези продукти 
безплатно в общински събирателни пунктове. По този въпрос се осведомете 
от общинската администрация, съответното кметство или местната фирма за 
управление на отпадъци.

Съхранение: Пазете от топлина и 
пряка слънчева светлина.

Внимание: H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или 
етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/
на лекар. P405 Да се съхранява под ключ.
Съдържа: Три (пропилен гликол) диакрилат, 1,6-Хександиол диакрилат; 
2-пропенова киселина, 2-метил-, 2-хидроксиетил естер, фосфат и; 
2-Хидроксиетил метакрилат.

Защитени права: EP 2 741 897 B1, DE 20 2013 001 058 U1, DE 40 2016 100 999, DE 40 2016 101 029
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РЕМОНТИРА: 
ПЛАСТМАСА, ДЪРВО

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ СЪС 
СВЕТОДИОД


