
38996 - UHU YOUNG CREATIV`ARTS & CRAFTS GLUE ΜΠΛΊΣΤΕΡ 100 G ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

ARTS & CRAFTS
ΚΌΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑΣ ΧΩΡΊΣ ∆ΙΑΛΎΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΣΠΆΤΟΥΛΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Η UHU Arts & Crafts Glue είναι κόλλα χειροτεχνίας χωρίς
διαλύτες για δημιουργική διασκέδαση. Είναι κατάλληλη για
όλα τα κοινά υλικά χειροτεχνίας και γίνεται διαφανής όταν
στεγνώνει. Σε βολική φιάλη για εύκολη και καθαρή κόλληση.
Με ενσωματωμένη σπάτουλα για ομοιόμορφη εφαρμογή της
κόλλας. Η κόλλα ξεπλένεται στους 30°C.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κόλλα για χαρτί, χαρτόνι, τσόχα, υφάσματα, φτερά,
μαργαριτάρια, ξύλο, φυσικά υλικά κ.λ.π.
Ακατάλληλο για PE, PP.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Χωρίς διαλύτες  
· ∆ιαφανής όταν στεγνώνει  
· Μαλακή φιάλη – ιδανική για παιδιά  
· Με ενσωματωμένη σπάτουλα  
· Ξεπλένεται στους 30°C

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Για το άνοιγμα, περιστρέψτε αριστερόστροφα τον κίτρινο
μηχανισμό εφαρμογής και πιέστε απαλά τη φιάλη. Εφαρμόστε
κόλλα, απλώστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με την
ενσωματωμένη σπάτουλα. Στη συνέχεια, τα μέρη ενώνονται
αμέσως. Η υγρή κόλλα μπορεί να ξεπλυθεί με κρύο νερό. Η
ξηραμένη κόλλα ξεπλένεται στους 30°C (πλύση στο πλυντήριο).
Λεκέδες / υπολείμματα:  Μπορεί να ξεπλυθεί με κρύο νερό, όσο η
κόλλα είναι υγρή. Όταν ξεραθεί, μπορεί να ξεπλυθεί στους 30°C
(πλύση στο πλυντήριο).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: ∆ιασπορά οξικού πολυβινυλίου

Χρώμα: Λευκό

Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

∆ιάφανο

Συνοχή: Υγρό

Πυκνότητα Περίπου: 1,06 g/cm³

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

50 δευτερόλεπτα

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

1 ώρα

Τιμή pH κατά προσέγγιση
Περίπου:

5

Ξεπλένεται με νερό: Ναί

Στέρεες ύλες Περίπου: 32 %

Χωρίς διαλύτες: Ναί

Ιξώδες: Μέτριο ιξώδες

Ιξώδες Περίπου: 7500 mPa·s

Πλένονται: Ναί

Αντοχή στο νερό: Οχι

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την
επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το
επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Η κόλλα UHU Young Creativ' Arts & Crafts Glue είναι διαθέσιμη σε
φιάλη των 100ml σε θήκη μπλίστερ.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό, δροσερό μέρος,
όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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