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Navy seal  αυτοκόλλητη ταινία στεγάνωσης και επιδιόρθωσης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Η ασφάλειά σας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα, γι’ αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις 

οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το ΝΑVY SEAL. Οποιοσδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να 

διαβάσει και να κατανοήσει τις παρεχόμενες οδηγίες. Ένας ενημερωμένος χρήστης είναι ένας ασφαλής χρήστης.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Aυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά από παιδιά.  

 

XΡΗΣΗ ΤΟΥ NAVY SEAL 

1. Χρησιμοποιείστε ένα ψαλίδι ή ένα μαχαίρι για να κόψετε ένα κομμάτι ώστε να καλύψετε την διαρροή/τρύπα/άνοιγμα. 

2. Προσεκτικά βγάλτε το κάλυμμα του αυτοκόλλητου χωρίς να αφήσετε υπολείμματά του. Καθαρίστε από βρωμιές την 

επιφάνεια που θέλετε να επισκευάσετε και αποφύγετε να ακουμπήσετε την αυτοκόλλητη περιοχή της ταινίας όσο 

περισσότερο γίνεται. 

3. Πιέστε την ταινία δυνατά σε όλα τα σημεία επαφής με την επιφάνεια επισκευής έτσι ώστε να φύγει όλος ο παγιδευμένος 

αέρας/νερό που υπάχει μεταξύ της ταινίας και της επισκευαζόμενης επιφάνειας. Μόλις κολλήσετε την ταινία είναι 

αδύνατο να την επανατοποθετήσετε σε άλλο σημείο. 

Σημαντική πληροφορία: Όσο περισσότερο μένει η ταινία κολλημένη στην επισκευασμένη επιφάνεια τόσο καλύτερα 

αποτελέσματα θα έχει καθώς με το πέρασμα του χρόνου η δύναμη του αυτοκόλλητου δυναμώνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μην διπλώνετε ή τσαλακώνετε την αυτοκόλλητη ταινία όταν την εφαρμόζετε στην επισκευαζόμενη επιφάνεια γιατί 

αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαρροή.  

 Εφαρμόστε την ταινία σε επίπεδες ή καμπυλωτές επιφάνειες. Σκληρές ή μυτερές επιφάνειες ή σύνδεσμοι με κορυφές 

μυτερές πρέπει να αποφεύγονται.  

 Παρόλο που η ταινία κολλάει και κάτω από το νερό, για καλύτερα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή η επισκευαζόμενη 

επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. 

 Η ταινία είναι κατάλληλη για θερμοκρασίες έως 50ο C. 

 H ταινία είναι κατάλληλη για προσωρινές επισκευές διαρροών. 
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