
47438 - UHU GLUE VARNISH "SHINY" BOX 150 ML MULTI LANGUAGE

GLUE VARNISH
ΚΟΛΛΆΕΙ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΊ, ΚΆΝΕΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Η UHU Glue Varnish είναι ιδανική κόλλα για όμορφες
διακοσμήσεις με χαρτοπετσέτες και τεχνικές ντεκουπάζ σε
όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Κολλάει, στεγανοποιεί, κάνει
φινίρισμα. ∆ιάφανη όταν στεγνώνει. Έχει πολύ υψηλή απόδοση
και στεγνώνει γρήγορα. Χωρίς διαλύτες. Γρήγορη και εύκολη
στη χρήση, παραμένει αναλλοίωτη στο φώς και αντέχει στην
τριβή. Ιδανική επίσης για σκλήρυνση υφασμάτων, κόλληση
πάζλ, διακόσμηση με άμμο, πούλιες και glitter, καθώς και για
στεγανοποίηση φωτογραφιών.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλη για δημιουργία διακοσμήσεων με χαρτοπετσέτες ή
άλλα λεπτά υλικά σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως τερακότα,
πηλό, πέτρα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πεπιεσμένο χαρτί, Styropor®,
πλαστικά. Είναι κατάλληλη για σκλήρυνση υφασμάτων, κόλληση
πάζλ ή κόλληση διακοσμητικής άμμου, ψηγμάτων άμμου,
γιρλαντών και glitter. Κατάλληλη επίσης για στεγανοποίηση
φωτογραφιών.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Κολλάει, στεγανοποιεί, κάνει φινίρισμα.  
· ∆ιάφανη όταν στεγνώνει.  
· ∆εν αλλοιώνεται στο φως και αντέχει στην τριβή.  
· Στεγνώνει γρήγορα  
· Χωρίς διαλύτες.  
· Κατάλληλη  ως κόλλα για στερεοποίηση πάζλ.

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
H UHU Glue Varnish είναι εύκολο να εφαρμοστεί με πινελάκι
ή σφουγγάρι. Μόλις κόψετε το μοτίβο χαρτοπετσέτας και
σηκώσετε την επάνω (τυπωμένη) στρώση, εφαρμόστε ένα
βασικό στρώμα της κόλλας στο αντικείμενο και στη συνέχεια
τοποθετήστε το μοτίβο χαρτοπετσέτας πάνω στην κόλλα πριν
στεγνώσει και προσεκτικά ισιώστε στη θέση του. Αφήστε
να στεγνώσει για λίγο. Τελειώστε με την εφαρμογή κόλλας
παντού. Αυτό δίνει την τελική πινελιά στο έργο τέχνης σας
και το σφραγίζει επίσης. Φροντίστε ώστε η UHU Glue Varnish
να μην εφαρμόζεται με μεγάλο πάχος, για να περιορίσετε τη
συρρίκνωση χαρτιού. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι από χαρτί ή
κάρτα (π.χ. προσκλήσεις ή ευχετήριες κάρτες), εφαρμόστε μικρές
κουκίδες του προϊόντος για να διορθώσετε τα μοτίβα στη θέση
τους αντί να εφαρμόσετε μια βασική στρώση του προϊόντος.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Πριν στεγνώσει η UHU Glue Varnish μπορεί
να αφαιρεθεί με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί λίγο υγρό
πιάτων. Αφού στεγνώσει το δεν μπορεί να αφαιρεθεί με νερό.
Χρησιμοποιήστε ένα διαλύτη όπως ασετόν για να καθαρίσετε τα
πινέλα ή τα σφουγγάρια μόλις στεγνώσει το προϊόν πάνω τους.
Τα σωματίδια του προϊόντος μπορούν να αφαιρεθούν από τα
δάχτυλα με τρίψιμο ή με πλύση των χεριών επανειλημμένα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: ∆ιασπορά οξικού πολυβινυλίου

Χρώμα: Λευκό

Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

∆ιάφανο

Συνοχή: Υγρό

Πυκνότητα Περίπου: 1,05 g/cm³

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

5-15 λεπτά

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

12 ώρες

Τιμή pH κατά προσέγγιση
Περίπου:

4,5

Ξεπλένεται με νερό: Ναί

Χωρίς διαλύτες: Ναί

∆ιάφανο: Ναί

Ιξώδες: Χαμηλό ιξώδες

Ιξώδες Περίπου: 200 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
Μπουκάλι 150 ml

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