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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Marine Emergency Repair Kit 3

Gronduitrusting voor onderhoud, reparatie en herstel
voor omvangrijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
op volle zee
direct toepasbaar

De set is een basisuitrusting voor onderhoud, reparatie en
herstel.  Heel bevat vele verschillende producten, zoals lijm-
en afdichtingsmiddelen en technische sprays voor omvangrijke
onderhouds- en complexe reparatiewerkzaamheden aan boord.
De set is alleen in engelstalige uitvoering beschikbaar.
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