Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję oraz opis działania !!!
Połączenie membran powinno być dokonane w sposób opisany poniżej:
1. rozłóż obie membrany obok siebie, na równej i sztywnej powierzchni (ewentualnie zastosuj podkład
z deski lub płyty) tak aby miejsca które mają być sklejone leżały na sobie
2. odchyl membranę leżącą wierzchem (jak na instrukcji obrazkowej)
3. oczyść na obu membranach powierzchnię klejoną na szerokości ok. 8 cm. substancją SPLICE
WASH lub benzyną extrakcyjną
4. posmaruj obie powierzchnie nie zbyt grubą warstwą TACKING GLUE
5. odczekaj do momentu lekkiego przeschnięcia kleju, ok. 30 s – zależnie od war. atmosferycznych
6. złóż obie powierzchnie razem, jednocześnie starannie je dociskając. Upewnij się że membrana nie
jest rozciągnięta ani pozaginana. Zaleca się pozostawienie bez przesuwania i składania obu
membran po klejeniu przez 24 godziny.
UWAGA!!! Substancja łatwopalna! Substancja niebezpieczna!
1. przechowuj z dala od źródeł ciepła i ognia
2. przetrzymuj raz otwarty pojemnik szczelnie zamknięty
3. używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na powietrzu
4. opary kleju mogą po wymieszaniu z powietrzem tworzyć mieszankę wybuchową
Zagrożenia zdrowotne:
1. unikaj kontaktu z oczami !
2. unikaj wdychania oparów ! mogą one powodować bóle i zawroty głowy oraz inne groźne objawy. W
razie ich wystąpienia skontaktuj się natychmiast z lekarzem.
3. dłuższa praca z substancją powodować może podrażnienia i wysuszenie skóry
Pierwsza pomoc:
1. w przypadku dostania się do oka przepłukuj bieżącą wodą
2. przy podrażnieniu skóry umyj wodą z mydłem i przepłukuj pod bieżącą wodą
3. w przypadku podrażnienia dróg oddechowych wyjdź na świeże powietrze, ew. podaj tlen
4. w przypadku połknięcia: nie prowokować wymiotów
W KAŻDYM PRZYPADKU KONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM Niebezpieczne składniki: toluen i xylen
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