
49921 - UHU GLITTER GLUE KOKKINO ΜΠΟΥΚΆΛΙ 90G/88,5ML

GLITTER GLUE
ΈΓΧΡΩΜΗ ΚΌΛΛΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΊ∆ΙΑ GLITTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
UHU Glitter Glue –έγχρωμη κόλλα με σωματίδια glitter για
χειροτεχνίες και δημιουργικές διακοσμήσεις σε πολλά υλικά.
Φωτεινά χρώματα με εκπληκτικά glitter εφέ. Το μαλακό μπουκάλι
με τη μύτη βοηθάει ώστε η διακόσμηση να γίνεται με μεγάλη
ακρίβεια. ∆εν στάζει και δεν αφήνει ίνες. Η UHU Glitter Glue δεν
περιέχει διαλύτες, ξεπλένεται και είναι δερματολογικά ελεγμένη.
∆ιαθέσιμη σε 6 φωτεινά χρώματα.

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

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Φωτεινά χρώματα και λαμπερά εφέ glitter  
· Για διάφορα υλικά  
· Μαλακό μπουκάλι  
· Εφαρμογή ακριβείας  
· ∆εν στάζει και δεν αφήνει ίνες  
· Χωρίς διαλύτες  
· ∆ερματολογικά ελεγμένο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά

Dermatologically tested

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το προϊόν
πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Γυρίστε το κίτρινο καπάκι αριστερόστροφα. Πιέστε μαλακά το
μπουκάλι για να εφαρμόσετε το προϊόν. Κλείστε το μπουκάλι
μετά τη χρήση γυρνώντας το καπάκι δεξιόστροφα. Ανάλογα με
την ποσότητα που εφαρμόζεται η UHU Glitter Glue είναι στεγνή
στην αφή μετά από περίπου 60 λεπτά ενώ εντελώς στεγνή μετά
από περίπου 4 ώρες. Μουσκεύοντας τη με νερό η UHU Glitter
Glue διαλύεται - αυτό σημαίνει ότι δεν αντέχει στα πλυσίματα.
Χρήσιμη συμβουλή: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε
την UHU Glitter Glue μπορείτε να εξασκηθείτε απλώνωντάς την
σε πρόχειρο χαρτί ώστε να εξασκηθείτε στην χρήση της μύτης
ακριβείας.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Μόλις στεγνώσει η χρυσόκολλα μπορεί
να ξεπλυθεί στους στους 30 °C σε πλυντήριο ή στο χέρι.
Μην πλένεται μαζί με άλλα αντικείμενα καθώς μπορεί να
προσκοληθούν σε αυτά σωματίδια glitter.
Σημεία προσοχής:  In case of contact with skin, rinse with water.

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

Ξεπλένεται με νερό: Ναί

Χωρίς διαλύτες: Ναί

Ιξώδες: Μέτριο ιξώδες

Ιξώδες Περίπου: 20000 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 UHU Glitter Glue διατίθεται σε μπουκαλάκια των 90g/88,5ml
στα ακόλουθα χρώματα: · Κόκκινο · Πράσινο · Μπλε · Μόβ ·
Κίτρινο · Ρόζ

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος χωρίς
παγετό.

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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