Produktblad

PLASTI DIP®
ELASTISK GUMMIFÄRG
Multifunktionsfärg
Hobby, Marin, Fritid, Motor, Industri, Hantverk m.m.

Gummifärg med 1000 nya användningsområden
Originalprodukt direkt från PERFORMIX, USA
ALLA BEHÖVER PLASTI DIP
PLASTI DIP går att använda där vanlig färg inte räcker till, vill du
sedan byta tillbaka till originalfärgen dras den torkade elastiska
gummifärgen enkelt bort i ett stycke utan att lämna rester. Med
PLASTI DIP behöver du aldrig vara rädd att det skall ”gå fel”.
Testa gränserna för din skaparförmåga. Blir du inte nöjd-återställ
enkelt till originalutseendet.
PLASTI DIP appliceras enkelt genom målning, doppning, spray
från aerosol eller med sprutmålning.
PLASTI DIP är mycket motståndskraftig och slitstark, 100%
vattentät, UV-, saltvatten-, alkalie-, temperaturbeständig -35 ͦ C till
+95 ͦ C, korrosionshindrande, flagar ej, är väderbeständig, isolerar
och tätar elektriska installationer, vibrationsdämpande, mm.
Elasticitet 300-500% kan därför appliceras på rörligt underlag.
PLASTI DIP skyddar, fixar, tätar, lagar, förseglar, isolerar,
förbättrar, färgmärker samt fäster på i stort sett alla fasta underlag
så som trä, metall, glas, keramik, sten, betong, kolfiber, textil, rep,
plast, glasfiber, gummi, papper, tidigare målade ytor m.m.

Exklusiv importör/grossist
Crossborder International
AB
Crossborder International AB
Leverantörsvägen 4
187 66 Täby
SWEDEN
Phone: +46 (0) 8 590 77 660
Fax: +46 (0) 8 590 77 662
info@crossborderinternational.com

PLASTI DIP kan användas till dina hobby- eller proffsprojekt, till
verktyg, möbler, dator, mobil, hus, bil, båt, motorer, MC, moped,
cykel, snöskoter, vattenskoter, husvagn, husbil, kläder, skor, tavlor,
sportutrustning, trädgårdsmaskiner, fönster, hantverk, för elektriker,
halkskydd, fönster m.m. ALLA BEHÖVER PLASTI DIP!
PLASTI DIP skyddar dina saker från stöld. Skyddsmåla och märk
din utombordsmotor, gummibåt, robotgräsklippare mm.
PLASTI DIP finns i olika kulörer samt säljs i aerosol eller i olika
storlekar av färgburkar. Färgerna går att blanda och kombinera i
olika lager för att ge önskad effekt och utseende.

www.PlastiDipNordic.com
PLASTI DIP importeras exklusivt, direkt till Sverige, Danmark &
Finland av Crossborder International AB. Besök gärna YouTube
och låt dig inspireras av mängder av filmer hur PLASTI DIP kan
användas.

