
42697 - UHU ΣΤΙΚ MAGIC ΚΌΛΛΑ ΧΩΡΊΣ ∆ΙΑΛΎΤΕΣ ΜΠΛΊΣΤΕΡ 2 X 8,2 G EL

STIC MAGIC
ΜΠΛΕ ΚΌΛΛΑ ΣΕ ΣΤΙΚ ΧΩΡΊΣ ∆ΙΑΛΎΤΕΣ ΜΕ ΧΡΏΜΑ ΠΟΥ ΓΊΝΕΤΑΙ ∆ΙΆΦΑΝΟ ΌΤΑΝ
ΣΤΕΓΝΏΣΕΙ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Μπλε κόλλα σε στικ που παράγεται στη Γερμανία για να
 μπορείτε να δείτε απευθείας που εφαρμόζεται η κόλλα. Κατά
 την εφαρμογή είναι μπλε και μαγικά γίνεται διάφανη όταν
 στεγνώσει. Το μοναδικό βιδωτό πώμα  εμποδίζει το στέγνωμα
 της κόλλας. Η συνταγή της κόλλας αποτελείται από 70% φυσικά
 συστατικά (συμπεριλαμβανομένου του νερού). Χωρίς διαλύτες.
 Κολλάει ισχυρά, γρήγορα και ανθεκτικά, απλώνεται ομαλά, είναι
 εξαιρετικά αποτελεσματική και ξεπλένεται με κρύο νερό.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλη για τη συγκόλληση χαρτιού, χαρτονιού,
φωτογραφιών, Styrofoam® (διογκωμένο πολυστυρένιο), ετικετών,
υφασμάτων κλπ.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
·  Η κόλλα είναι μπλε όταν απλώνεται και μαγικά γίνεται διάφανη,
 όταν στεγνώσει.  
· Μοναδικό βιδωτό πώμα που αποτρέπει να ξεραθεί η κόλλα.  
· Σύνθεση κόλλας χωρίς διαλύτες με 70% φυσικά συστατικά
 (συμπεριλαμβανομένου του νερού).  
· Κολλάει γρήγορα, ισχυρά και ανθεκτικά.  
· Πολύ καλή απευθείας προσκόλληση.  
· Άκρως αποτελεσματική.  
· Γλιστράει ομαλά και ξεπλένεται με κρύο νερό.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρά στεγνά και απαλλαγμένα από σκόνη και λίπη. Η μια από
τις δύο επιφάνειες πρέπει να είναι πορώδης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Η UHU stic Magic εφαρμόζεται με ελαφριά πίεση στα υλικά
που πρόκειται να κολληθούν. Τα μέρη τοποθετούνται αμέσως
μετά την εφαρμογή της κόλλας. Το μπλε χρώμα εξαφανίζεται
λίγα δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή και είναι διαφανής όταν
στεγνώσει.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Η UHU stic Magic μπορεί εύκολα να
ξεπλυθεί με κρύο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρίς οξέα: Ναί

Βασικό συστατικό: Τροποποιημένο άμυλο

Χρώμα: Μπλέ

Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

∆ιάφανο

Συνοχή: μάζα με κέρινη υφή

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

45 δευτερόλεπτα

Τιμή pH κατά προσέγγιση
Περίπου:

11,4

Χωρίς διαλύτες: Ναί

Πλένονται: Ναί

* 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.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΈΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ
Η UHU stic Magic είναι φυσιολογικά ασφαλής.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
κόλλα σε στικ: 8,2g θήκη μπλίστερ

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσετε 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.

UHU GmbH & Co. KG 77815 Bühl (Baden) Tel.: +49 7223 284-0 Fax: +49 7223 284-500 www.uhu.com 1
20220926


