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Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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PODKŁADKA DO MIESZANIA SZPACHLÓWKI 

Art. Nr:  39760 (SAP nr 300006650) 

Opis produktu: 

Podkładka służy do wygodnego wymieszania szpachlówki z utwardzaczem. Składa się z 50 arkuszy nieprzesiąkającego papieru kredowego. 

Każdy arkusz papieru w bloku jest klejony z trzech stron, co sprawia że każdy arkusz jest stabilnie osadzony na podstawie i nie przesuwa 

się pod naciskiem szpachelki. Pomaga zaoszczędzić czas potrzebny na czyszczenie podkładek oraz utrzymać czystość w warsztacie. 

Cechy charakterystyczne: 

• Wysokiej jakości, nieprzepuszczalne arkusze papieru zapobiegają przesiąkaniu szpachlówki; 

• Dzięki klejeniu z trzech stron, arkusze są stabilnie osadzone i nie przesuwają się podczas mieszania materiału; 

• Wygodny uchwyt pozwala na stabilne utrzymanie podkładki jedną ręką; 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Materiał podkładki: Tektura lita o grubości 3 mm 

Materiał arkuszy: Papier kredowy błyszczący 150 g/m2 

Wymiary podkładki: 360 x 270 mm 

Wymiary arkusza: 270 x 270 mm 

Ilość arkuszy na podkładce: 50 szt. arkuszy klejonych trójstronnie 

 

Termin przydatności i warunki przechowywania: 

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu. Chronić 

przed mrozem oraz wilgocią.  

 


