MADE IN GERMANY
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Idealno orodje
za vse elastične spoje!
Zaradi posebne akivne substance v fugirni lopatici,
se JOINTBOY lahko uporablja brez
ločilnih sredstev (milnica).
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6 mm: Za vse tesnilne
spoje na oknih.
(17° kot za vsa
standardna okna).

10 mm utor: Za vse vogale
z robom približno 90°.

Za vse vrste
silkonov in akrilnih kitov!

Fugirna lopatica s
specialnimi koti in utori
17.5 mm utor: Za vse vgradne spoje
pri ploščicah in oknih
(renovacije...).

Ekstra-tanko specialno orodje
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5 / 8 mm:
Za težko dostopne predele
(kot npr. okna/robovi
okoli umivalniških
armatur).

Lopatica z okroglimi robovi
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6 mm: Za vse spoje, ki niso izpostavljeni
vleku ali pritisku:
(to so npr. ogledala, umivalniki...).
8 / 10 mm: Za vse spoje, ki so izpostavljeni vleku ali pritisku.
(to so npr. banje, tuš kabine, kuhinje,
pulti, zaključki ploščic med tlemi in steno).
14 mm: Za široke, do izjemno široke
spoje, ki so izpostavljeni vleku ali pritisku
(to so npr. zaključki ploščic med tlemi in
steno, zidarstvu, obnovi....).
Pri talnih delitacijskih spojih, pri ploščicah
z okroglimi robovi, za spoje z vdolbinami
in izboklinami.

Lopatica z ostrimi robovi
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JOINTBOY SPECIAL deluje
brez ločilnih sredstev. Gladilne
oz. fugirne lopatice ni potrebno
navlažiti z milnico.
Z lahkoto boste naredili idealne
tesnilne in delitacijske spoje
brez zaščitnih samolepilnih
trakov ali dodatnega porabljenega dela.
JOINTBOY SPECIAL je specialno
orodje in testirane kvalitete.
Odporen je na kisline in obrabo.
Je izjemno elastično orodje.
MPC za set:

€ 17.90 z DDV

Uvoznik in distributer:

PTK, Tilen Kokelj, s.p.
Miševa ulica 8
SI-1230 Domžale
Telefon: 041 305 777
info@ptk.si
www.ptk.si

