ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΜΔ ΥΡΗΗ ΤΓΡΑΔΡΙΟΤ
! ΠΡΟΟΥΗ !
Οδηγίες Αζθάλειας και Λειηοσργίας
Για ηην Αζθάλειά ζας…
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΥΣΙΚΑ

! ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ !
ΜΖΝ επηρεηξήζεηε λα ιεηηνπξγήζεηε απηό ην εξγαιείν κέρξη λα δηαβάζεηε νιόθιεξν ην παξόλ
θπιιάδην θαη λα θαηαλνήζεηε όιεο ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαη αζθαιείαο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηό. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο, λα ηεξείηε ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη
ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έγγξαθν θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηε ην
εξγαιείν. Ζ κε ηήξεζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε
ππξθαγηάο, έθξεμε, πιηθέο ή/ θαη ζσκαηηθέο απώιεηεο. Δάλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ην
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηε δε ιεηηνπξγεί όπσο ζπλήζσο ή εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε δπζθνιία
ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, ΣΑΜΑΣΖΣΔ ακέζσο ηε ρξήζε ηνπ. ΜΖ ρξεζηκνπνηήζεηε ην
εξγαιείν έσο όηνπ επηιπζεί ην πξόβιεκα!
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΓΗΑΣΖΡΖΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΑΤΣΔ Δ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΜΔΡΟ
ΓΗΑ ΔΤΚΟΛΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΡΖΖ
! ΠΡΟΟΥΗ
Κάποιες ζσζκεσές περιέτοσν άκρφς εύθλεκηα καύζιμα σπό πίεζη. Κραηήζηε ηις
μακριά από πηγές θερμόηηηας και από θλόγα. Γιαβάζηε προζεκηικά ηις οδηγίες ηφν
ζσζκεσαζιών.
! ΠΡΟΟΥΗ
1. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην εξγαιείν ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο εξγαζίαο γηα λα
απνθύγεηε πηζαλνύο θηλδύλνπο πγείαο από θαπλνύο θαη αλαζπκηάζεηο.
a. Σα εξγαιεία, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηαλαιώλνπλ νμπγόλν. Απηό κπνξεί λα έρεη
σο απνηέιεζκα, ην απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε νμπγόλν, λα κεησζεί ζεκαληηθά όηαλ
εξγάδεζηε ζε κηθξνύο, θιεηζηνύο ρώξνπο.
b. Ζ ζπγθόιιεζε κεηάιισλ κπνξεί λα παξάγεη θαπλνύο θαη αέξηα δπλεηηθά επηθίλδπλα
γηα ηελ πγεία ζαο. Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ηέηνησλ θαπλώλ θαη αεξίσλ. Γηαβάζηε θαη
αθνινπζήζηε ηηο ηερληθέο νδεγίεο γηα όια ηα πιηθά ζπγθόιιεζεο.
2. Κξαηήζηε καθξηά ή πξνζηαηέςηε από ηε θιόγα, ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα αλαθιερζεί. Να
έρεηε πάληα έλαλ ππξνζβεζηήξα θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη ηύπνπ ζην ρώξν εξγαζίαο
ζαο θαη λα ηνλ επηζεσξείηε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ώζηε λα επηβεβαηώλεηε όηη
ιεηηνπξγεί ζσζηά. Μάζεηε πώο λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππξνζβεζηήξα.
3. Να θνξάηε πάληα γπαιηά πξνζηαζίαο θαη γάληηα όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην εξγαιείν.
! ΠΡΟΟΥΗ
4. Ζ ζπζθεπή απηή παξάγεη θιόγα ρξεζηκνπνηώληαο πγξνπνηεκέλν αέξην θαύζηκν ην νπνίν
βξίζθεηαη ππό πίεζε. Ζ ιάζνο ζύλδεζε, θαθνκεηαρείξηζε ή ιάζνο ρξήζε ηεο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ηε δηαξξνή ηνπ θαπζίκνπ. Πξηλ ηε ρξήζε, ειέγμηε όιεο ηηο ζπλδέζεηο γηα
δηαξξνέο κε ηε βνήζεηα ελόο δηαιύκαηνο από λεξό θαη ζαπνύλη. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη
λα γίλεη καθξηά από θιόγεο, ζπηλζήξεο ή ζπζθεπέο πνπ πξνθαινύλ ζπηλζήξεο. ΜΗ
ρξεζηκνπνηείηε θιόγα γηα έιεγρν δηαξξνώλ. Διέγμηε ζε ρακειή πίεζε γηα όρη
πεξηζζόηεξν από 30 δεπηεξόιεπηα ηε θνξά. Δάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή, ζθίμηε πάιη ηε
ζπζθεπή θαη ειέγμηε μαλά. ΜΗ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή εάλ δε κπνξείηε λα
δηνξζώζεηε ηελ αηηία ηεο δηαξξνήο. Δπηζηξέςηε ηελ ζην ζεκείν αγνξάο. Όηαλ
απνζπλδέεηε κηα ζπζθεπή από κηα θηάιε θαπζίκνπ, λα ην θάλεηε καθξηά από θιόγεο,
ζπηλζήξεο ή ζεξκά πιηθά.
5. Θπκεζείηε όηη ε άθξε ηνπ εξγαιείνπ (ηνπ αθξνθύζηνπ) θαη ηα κέηαιια πάλσ ζηα νπνία
εξγάδεζηε κπνξεί λα είλαη ΕΔΣΑ θαη λα ζαο πξνθαιέζνπλ έγθαπκα εάλ ηα αθνπκπήζεηε.

6. ΝΑ ΜΗΝ απνζεθεύεηε ηηο θηάιεο ζε δσκάηην θαηνηθίαο, ζε θιεηζηό ή ζθξαγηζκέλν ρώξν,
θνληά ζε θιόγεο, πεγέο ζεξκόηεηαο ή ηελ άκεζε αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ.
7. ΜΗ ξίρλεηε θάησ ηηο θηάιεο ή ην εξγαιείν θαη κε ηα ρεηξίδεζηε απξόζερηα. Με
ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηηο θηάιεο ζαλ ζηεξίγκαηα.
8. ΜΗΝ αθήλεηε πνηέ αθύιαθηα ηα εξγαιεία αλακκέλα.
9. Φπιάμηε ην εξγαιείν, ηε θηάιε θαη ην ζρεηηθό εμνπιηζκό καθξηά από παηδηά.
! ΠΡΟΟΥΗ
10. ΝΑ ΜΗ ρξεζηκνπνηείηε ηε θηάιε αλάπνδα ή ζε νξηδόληηα ζέζε, δηόηη κπνξεί ε θιόγα λα
γίλεη αζηαζήο θαη λα «πεηαρηεί». Δάλ ζπκβεί απηό, γπξίζηε ακέζσο ηε θηάιε ζε όξζηα
ζέζε ή ζβήζηε ην εξγαιείν. Όηαλ ην πγξό θαεί ή εμαηκηζηεί, ην εξγαιείν ζα ιεηηνπξγήζεη
μαλά θαλνληθά, κε ζηαζεξή ξνή, ρσξίο λα «θηύλεη» θιόγεο.
11. Διέγμηε ην εζσηεξηθό ηνπ ζπεηξώκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ αθξνθπζίνπ.
ηγνπξεπηείηε όηη ην ιαζηηράθη ζην βάζνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ. (Γείηε ην ζρέδην 1).
12. Δάλ έρεηε θάπνηνλ ηύπν ή ζεη εξγαιείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ειαζηηθό ζσιήλα, ειέγμηε ην
εζσηεξηθό ηεο ζύλδεζεο ηνπ ιάζηηρνπ γηα λα ζηγνπξεπηείηε πσο ην κηθξό ιαζηηράθη είλαη
ζηε ζέζε ηνπ πξηλ ην ζπλδέζεηε ζην πεξηζηξεθόκελν άθξν ηνπ ξπζκηζηή. (Γείηε ην ρέδην
2).
13. Πξηλ ζπλερίζεηε, ειέγμηε εάλ ε ιαβή ηνπ ξπζκηζηή είλαη ζηε ζέζε “OFF” (θιεηζηό).
14. Να αλάβεηε ηα απιά (κε-απηόκαηα) εξγαιεία κε αλαπηήξα πνπ δεκηνπξγεί ζπίζα
(ηζαθκάθη) ιόγσ ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην εξγαιείν.
15. Πάληα λα απνζπλδέεηε ην ξπζκηζηή από ηε θηάιε όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ην εξγαιείν!

! ΠΡΟΟΥΗ
16. Οη κεηαηξνπέο ή νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο ζε έλα εξγαιείν κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά ή έθξεμε.
17. ΜΗΝ επηηξέςεηε ζηελ πίεζε από ην αέξην ηεο θηάιεο λα εηζέιζεη ζηνλ ειαζηηθό ζσιήλα.
Πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε ξπζκηζηή γηα λα κεηώζεηε ηελ πίεζε.
18. ΝΑ ΜΗΝ αθνπκπάηε έλα εξγαιείν θάησ εθηόο θαη εάλ έρεηε δηαθόςεη ηελ παξνρή αεξίνπ.
19. Να εμεηάδεηε ζπρλά ηνπο ειαζηηθνύο ζσιήλεο γηα ηελ ύπαξμε δηαξξνήο. Βνπηήμηε ηνλ
ππό πίεζε ειαζηηθό ζσιήλα ζε έλαλ θνπβά κε θαζαξό λεξό γηα λα ειέγμεηε ηπρόλ
δηαξξνή.
20. ΝΑ ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε θζαξκέλνπο ειαζηηθνύο ζσιήλεο ή νπνηνδήπνηε εμάξηεκα έρεη
αλάγθε από επηζθεπή. Να επηζεσξείηε ηα εμαξηήκαηα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.
21. Ζ ρξήζε εηδηθώλ βάζεσλ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύληαη νη θηάιεο ζπζηήλεηαη γηα ηελ
απνθπγή ηεο πηώζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο θηάιεο.
22. Σα εξγαιεία πνπ έρνπλ κεγάιε ξνή, όπσο ην δηπιό αθξνθύζην STK-11, κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ γξήγνξε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θηάιεο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί
λα παξαηεξεζεί από ηελ αδύλακε θιόγα θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ αθξνθύζηνπ. Αλ ζαο
ηύρεη θάηη ηέηνην, ζηακαηήζηε ηε ρξήζε έσο όηνπ ε θηάιε επαλέιζεη ζε θαλνληθή πίεζε.
23. ΠΟΣΔ λα κε ζεξκαίλεηε δνρεία πνπ πεξηείραλ ηνμηθά, θαύζηκα ή εύθιεθηα πγξά ή αέξηα.

ύνδεζη ηοσ εργαλείοσ (δασλού)
1. Βηδώζηε κε ην ρέξη ην αθξνθύζην (κπεθ) ζην πεξηζηξεθόκελν άθξν ηνπ ξπζκηζηή (Γείηε ην
ρέδην 1). ΜΖ ρξεζηκνπνηήζεηε εξγαιείν όπσο θιεηδί. Γηα ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ θαη
ειαζηηθό ζσιήλα: πλδέζηε ηνλ ειαζηηθό ζσιήλα ζην πεξηζηξεθόκελν άθξν ηνπ
ξπζκηζηή κε ην ρέξη θαη ηνλ ειαζηηθό ζσιήλα ζην εξγαιείν ρξεζηκνπνηώληαο έλα θιεηδί.
2. Πξηλ ζπλδέζεηε ην ξπζκηζηή ζηε θηάιε, βεβαησζείηε όηη ε ιαβή ηνπ ξπζκηζηή είλαη ζηε
ζέζε “OFF” (θιεηζηή). Πξνζνρή – ΝΑ ΜΗΝ αζθήζεηε δύλακε δηόηη ε ιαβή κπνξεί λα
θνιιήζεη.
3. Βηδώζηε ην εξγαιείν ζην εηδηθό ζπείξσκα ηεο θνξπθήο ηεο θηάιεο. Πηέζηε πξνο ηα θάησ
θαη ζηξίςηε κε ην ρέξη θαηά ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. ΝΑ ΜΗ ρξεζηκνπνηήζεηε
θιεηδί ή άιια εξγαιεία γηα λα ην ζθίμεηε.
4. Διέγμεηε γηα ηπρόλ δηαξξνέο πξηλ αλάςεηε ην εξγαιείν (δαπιό). Υξεζηκνπνηήζηε έλα
δηάιπκα λεξνύ κε ζαπνύλη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ησλ Γεληθώλ Οδεγηώλ
Αζθάιεηαο.
Άναμμα ηοσ απλού (μη-ασηόμαηοσ) εργαλείοσ (δασλού)
1. Γηα λα αλάςεηε ηα κε-απηόκαηα εξγαιεία, αλνίμηε ην ξπζκηζηή (ζηξέθνληαο ηε ιαβή θαηά
ηελ αληίζηξνθε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ). Καιύςηε κε ην ρέξη ηνλ αλαπηήξα πάλσ
από ηελ άθξε ηνπ δαπινύ γηα λα ζπγθεληξσζεί αέξην. (Γείηε ζρέδην 1).
2. Πξνθαιέζηε ζπίζα. Να αλάβεηε ην εξγαιείν ΜΟΝΟ κε αλαπηήξα πνπ έρεη ηζαθκάθη.
3. Γηα λα αλάςεηε ηα απηόκαηα εξγαιεία, αλνίμηε ην ξπζκηζηή θαη παηήζηε ην θνπκπί
αλάθιεμεο.
4. Όηαλ αλάςεη ην εξγαιείν, πξνζαξκόζηε ηε θιόγα κε ηε βνήζεηα ηνπ ξπζκηζηή ζύκθσλα
κε ην ζρέδην 3.
Σν εξγαιείν ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ αλάςεη όηαλ ε ιαβή βξίζθεηαη ζε εληειώο αλνηρηή
ζέζε. Υάξε ζηελ πνιύ πςειή απόδνζε ηνπ εξγαιείνπ (δαπινύ), ν ζόξπβνο πνπ πξνθαιείηαη
θαηά ηε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα αθνύγεηαη ηζρπξόηεξνο από απηόλ άιισλ εξγαιείσλ πνπ έρεηε
ρξεζηκνπνηήζεη. Δάλ είλαη αλαγθαίν, θνξέζηε πξνζηαηεπηηθό ζηα απηηά ζαο.

Λειηοσργία ηοσ εργαλείοσ (δασλού)
1. Αλλαγή Ακροθσζίφν (μπεκ): Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη αθξνθπζίσλ δηαζέζηκνη γηα ην
εξγαιείν. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα γλήζηα αληαιιαθηηθά ηεο ίδηαο κάξθαο. Να
βεβαηώλεζηε πάληα όηη ην ιαζηηράθη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπεηξώκαηνο είλαη ζηε ζέζε ηνπ
πξηλ αλάςεηε ην εξγαιείν. (Γείηε ηα ζρέδηα 1 θαη 2)
2. Σετνική θέρμανζης: Ζ κέγηζηε δώλε ζεξκόηεηαο ηνπ αθξνθπζίνπ είλαη πνιύ
ζπγθεληξσκέλε. Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κεηαμύ 1 θαη 2 δηακέηξσλ αθξνθπζίνπ από ηελ
άθξε ηνπ αθξνθπζίνπ. (Γείηε ην ζρέδην 4). Αλ θξαηήζεηε ην εξγαιείν πνιύ θνληά ή πνιύ
καθξηά, ζα ππάξρεη ζεκαληηθά ιηγόηεξε ζεξκόηεηα. Ζ γσλία ππό ηελ νπνία εθαξκόδεηαη ε
ζεξκνθξαζία κπνξεί λα απμήζεη ηε ζεξκόηεηα ηνπ ζηόρνπ. (Γείηε ην ζρέδην 5).
3. Έλεγτος θερμοκραζίας: Γηα λα κεηώζεηε ην απνηέιεζκα ηεο ζέξκαλζεο ηνπ εξγαιείνπ
ππάξρνπλ δηάθνξνη ζπληζηώκελνη ηξόπνη:
a. Απνκαθξύλεηε ηε θιόγα από ην ζηόρν.
b. Υξεζηκνπνηήζηε αέξην Πξνπάλην αληί γηα αέξην MAPP.
c. Υξεζηκνπνηήζηε κηθξόηεξα αθξνθύζηα – εάλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζην ζεη
ηνπ εξγαιείνπ ζαο, είλαη δηαζέζηκα ζαλ αληαιιαθηηθά. Να ρξεζηκνπνηείηε ΜΟΝΟ
αθξνθύζηα ζπκβαηά κε ηνλ ηύπν ηνπ εξγαιείνπ ζαο.
ημείφζη: Να κε κεηώλεηε ηελ πίεζε ηνπ ξπζκηζηή γηα λα κεηώζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ
βγαίλεη. Απηό ζα πξνθαιέζεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ αθξνθπζίνπ.

Καθαριζμός ηης βαλβίδας (μπεκ υεκαζμού)
ηελ πεξίπησζε πνπ ε βαιβίδα είλαη ελ κέξεη ή εληειώο βνπισκέλε, κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε
ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: (Γείηε ηα ζρέδηα 6 θαη 7)
εκείσζε: Μελ πξνζπαζήζεηε λα θαζαξίζεηε ηε βαιβίδα κε ζύξκα ή άιιν αληηθείκελν. Με
απηόλ ηνλ ηξόπν ππάξρεη πεξίπησζε λα κεγαιώζεηε ηελ νπή ηεο βαιβίδαο, γεγνλόο πνπ ζα
πξνθαιέζεη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ αθξνθύζηνπ.
1. Βεβαησζείηε όηη ν ξπζκηζηήο είλαη θιεηζηόο. Βγάιηε ην αθξνθύζην. Αθήζηε ηε θηάιε
ζπλδεδεκέλε κε ην ξπζκηζηή.
2. Αθαηξέζηε ην εζσηεξηθό ιαζηηράθη (ή ηα ιαζηηράθηα) ρξεζηκνπνηώληαο έλα νμύ εξγαιείν ή
έλα κηθξό, θπξηό ζύξκα. Αθαηξέζηε ηε βαιβίδα από ην αθξνθύζην ρξεζηκνπνηώληαο έλα
θιεηδάθη Άιελ 1/8 ηεο ίληζαο (ή 32 ρηιηνζηώλ).
3. Βηδώζηε ηε βαιβίδα ζην ζπείξσκα ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ άθξνπ ηνπ ξπζκηζηή.
4. Αλνίμηε ηελ παξνρή αεξίνπ γηα κηθξά δηαζηήκαηα. Απηή ε πξάμε λα γίλεη καθξηά από
θιόγεο, ζπηλζήξεο ή ζεξκά πιηθά. Ζ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζα θαζαξίζεη ηε βαιβίδα.
5. Αθαηξέζηε ηε βαιβίδα από ην πεξηζηξεθόκελν άθξν ηνπ ξπζκηζηή. Βάιηε ζηε ζέζε ηνπο
ην ιαζηηράθη θαη ην αθξνθύζην. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην εμάξηεκα δηπινύ αθξνθπζίνπ, ζα
πξέπεη λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ θάζε βαιβίδα.
6. Δπαλειέγμηε ην εξγαιείν γηα δηαξξνέο πξηλ ην αλάςεηε.

Δπιλογή μεηάλλοσ γόμφζης (κράμαηος κόλληζης)
Γηα ηα κέηαιια πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα αξηζηεξά ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο
θνιιήζεηο ζεκεησκέλεο κε “•” ζηα δεμηά ηνπο (Γείηε ηε ζεκείσζε 1).
Σύπνο κεηάιινπ
γόκσζεο
(θξάκαηνο)
Αινπκίλην
Υπηνζίδεξνο
Υαιθόο,
Οξείραιθνο θαη
Μπξνύληδνο
(Γείηε ηηο
ζεκεηώζεηο 3 θαη
4)
Υάιπβαο (Γείηε
ηε ζεκείσζε 3)

Μπξνύληδνθόιιεζε θαη
Αινηθή
θαζαξηζκνύ

Αζεκν- θόιιεζε

Αινπκηλνθόιιεζε ζε
ξάβδν

15% Αζεκνθόιιεζε ζε
ξάβδν

Μαιαθή
θόιιεζε γεληθήο
ρξήζεο θαη
Αινηθή
θαζαξηζκνύ

•

•

•
•
•

•

•

Γηα λα εμνηθνλνκήζεηε πιηθά όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ξάβδνπο ζπγθόιιεζεο κεηάιισλ, ρξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν γηα
λα ζπγθνιιήζεηε ηε λέα ξάβδν ζηελ κηθξόηεξε, ρξεζηκνπνηεκέλε ξάβδν.
ημείφζη 1: Σα θξάκαηα πνπ μεθηλνύλ από αξηζηεξά απαηηνύλ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηέο πνπ βξίζθνληαη
ζηα δεμηά. Γεληθόηεξα, όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία, ηόζν ηζρπξόηεξνπο ζπλδέζκνπο ζα
δώζνπλ ηα θξάκαηα.
ημείφζη 2: Όιεο νη αινηθέο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο ίδηεο ρξήζεηο. ηγνπξεπηείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ηελ
θαηάιιειε αινηθή γηα ηελ αληίζηνηρε θόιιεζε.
ημείφζη 3: Γηαθνξεηηθά κέηαιια κε ηελ έλδεημε “•” πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηήιε ηνπ πίλαθα κπνξνύλ λα
ελσζνύλ κε ην θξάκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο.
ημείφζη 4: Ζ Αζεκν- θόιιεζε θαη ε 15% Αζεκν- θόιιεζε ζε ξάβδν είλαη απηνθαζαξηδόκελεο θαη δελ ρξεηάδνληαη
αινηθή θαζαξηζκνύ γηα θαλνληθή ρξήζε.

