PU Gun
Productbeschrijving:

Verwerking:

Sproeipistool met een volledig metalen structuur en een professioneel
design.

De spray IKO pro Fix gun of IKO pro Gun Cleaner aan het pistool schroeven
en gebruiken door de trekker aan te drukken.

Dit pistool is hermetisch afgesloten, waardoor het schuim in het
pistool niet uithardt.

Reiniging gereedschap:
IKO pro Gun Cleaner

Gebruik:
Plaatsen van IKO pro Fix gun.
Het pistool laat de gebruiker toe om de product flow te regelen.

Verpakking:
Pistool met naald van 30cm (item nummer 05340360)
Pistool met naald van 60cm (item nummer 05340362)
Pistool met naald van 100cm (item nummer 05340364)

Kleur:
Metaal

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op
basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven
door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste
wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken
en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op
steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … IKO
kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte
informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik
of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een
exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com
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