
Pojemnik / puszka ocynk 940ml, z pędzlem,
pokrywką i nakrętką (do kleju BL, 650 g)

Pojemnik / puszka ocynkowana o pojemności 940 ml przeznaczona jest do przechowywania płynów

(m.in kleju CEMENT SC-BL, pojemność 650 g).

Pojemnik umożliwia utrzymanie należytej konsystencji płynu / kleju.  Puszka wraz z

nakrętkami wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, które w nie ulegną odkształceniom czy 

rdzewieniu.

Dzięki bardzo szczelnym i nieprzepuszczającym powietrza nakrętkom, zawartość puszki nie

zwietrzeje i utrzyma odpowiednią spoistość. Gwarantuje to, że substancja równomiernie rozprowadzać

się będzie po powierzchni, nie tworząc bruzd i nie pozostawiając niedociągnięć oraz nieestetycznych

smug. 

Nakrętka z gumową obejmą umożliwia przeciagnięcie przez wykonany w niej otwór załączonego do
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zestawu pędzelka. Dzieki temu pędzel i płyn eksponowane są na warunki warsztatowe (brud,

powietrze) w minimalnym okresie czasu, korzystnie wpływając na jakość i konsystencję płynu. Dzięki

odpowiedniej długości pędzel sięga do dna puszki, umożliwiając pełne wykorzystanie sustancji.

 Mocne włosie pozwala na wykonywanie precyzyjnych ruchów pędzlem oraz wykorzystaniu

substancji do ostatniej kropli.

Połączenie pędzla z nakretką zapewnia ochronę przed zniszczeniem w wyniku braku czyszczenia po

użytkowaniu oraz zabezpiecza preparat przed wysychaniem.

Skład zestawu:

1. ocynkowana puszka o pojemności 940 ml 

2. nakrętka  Ø 50 mm

3. pokrywka do puszki  Ø 4 cm

4. nakrętka Ø 50 mm z gumową obejmą do pędzla

5. pędzel - dł całkowita 24cm, średnica główki  Ø 2cm, dł. włosia 4 cm

Dane techniczne

przeznaczenie: do kleju Innerliner Sealer, Cement SC-BL

pojemność:  940 ml

wysokość:   12 cm

średnica u podstawy:   Ø 10 cm

średnica wlewu:   Ø 4cm

zawartość

ocynkowana puszka,

nakrętka  Ø 50 mm

pędzel - dł całkowita 24cm, średnica główki  Ø 2cm, dł. włosia 4 cm

pokrywka do puszki  Ø 4 cm

nakrętka z gumową obejmą do pędzla
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