
48211 - UHU GLITTER GLUE "GLOW IN THE DARK" 5 X 10ML BLISTER

GLITTER GLUE
ΚΌΛΛΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΊ∆ΙΑ ΛΆΜΨΗΣ ΠΟΥ ΦΩΣΦΟΡΊΖΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΆ∆Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Η κόλλα UHU Glitter Glue Glow in the Dark –με σωματίδια
χρυσόκολλας και εφέ που φωσφορίζει στο σκοτάδι είναι
ιδανική για ευφάνταστες δημιουργίες σε πολλά υλικά. Για
να δημιουργήσετε φωτογραφίες, ευχετήριες κάρτες, χαρτί
περιτυλίγματος, κορνίζες φωτογραφιών και πολλά άλλα με
το εξαιρετικά λαμπερό εφέ του glitter. Το εξαιρετικά μαλακό
σωληνάριο με το ακροφύσιο ακριβείας δίνει τη δυνατότητα
καθαρής και ακριβούς εφαρμογής και είναι ιδανικό για παιδικά
χέρια. ∆εν στάζει, δεν σχηματίζει ίνες. Η κόλλα UHU Glitter Glue
δεν περιέχει διαλύτες, πλένεται με νερό και είναι δερματολογικά
ελεγμένη.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλη για διάφορα υλικά, όπως χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, κλπ.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Εντυπωσιακό εφέ που φωσφορίζει στο σκοτάδι  
· Για διάφορα υλικά.  
· Εξαιρετικά μαλακό σωληνάριο.  
· Ακροφύσιο ακριβείας.  
· ∆εν στάζει και δεν δημιουργεί ίνες.  
· Χωρίς διαλύτες.  
· ∆ερματολογικά ελεγμένη.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά

Dermatologically tested

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Περιστρέψτε το χρωματιστό καπάκι. Πιέστε απαλά το σωληνάριο
για να εφαρμόσετε την κόλλα. Κλείστε το δοχείο με το καπάκι
μετά τη χρήση. Ανάλογα με την ποσότητα που εφαρμόζεται η
UHU Glitter Glue είναι στεγνή στην αφή μετά από περίπου 60
λεπτά και στεγνώνει εντελώς μετά από περίπου 4 ώρες. Το νερό
διαλύει τη κόλλα UHU Glitter; αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντέξει
στο πλύσιμο.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφού στεγνώσει η κόλλα μπορεί να πλυθεί
στους 30°C στο πλυντήριο ή στο χέρι. Μην πλένετε μαζί με άλλα
αντικείμενα καθώς αυτά μπορεί να πάρουν τα σωματίδια λάμψης.
Σημεία προσοχής:  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με
νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: πολυβινυλικής αλκοόλης

Χρώμα: ∆ιάφορα χρώματα

Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

πανομοιότυπο

Συνοχή: Υγρό

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

3-4 ώρες

Τιμή pH κατά προσέγγιση
Περίπου:

5,5

Χωρίς διαλύτες: Ναί

Ιξώδες: Μέτριο ιξώδες

Ιξώδες Περίπου: 15000 mPa·s

Πλένονται: Ναί

Αντοχή στο νερό: Οχι

Υδατοδιαλυτό: 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.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Η κόλλα UHU Glitter Glue είναι διαθέσιμη σε σωληνάρια: • 5 x
10ml σε blister

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
20230323



48211 - UHU GLITTER GLUE "GLOW IN THE DARK" 5 X 10ML BLISTER

GLITTER GLUE
ΚΌΛΛΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΊ∆ΙΑ ΛΆΜΨΗΣ ΠΟΥ ΦΩΣΦΟΡΊΖΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΆ∆Ι

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