
63177 - UHU HART ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΎΜΕΝΟ ΚΟΥΤΊ 35 G PT / ES / EL

HART
ΕΙ∆ΙΚΉ ΚΌΛΛΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΏΝΕΙ ΓΡΉΓΟΡΑ, ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ ΛΕΠΤΌ ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
H UHU Hart είναι μια απόλυτα διαυγής, ειδική κόλλα που
 στεγνώνει γρήγορα για συναρμολόγηση μικρών μερών στην
 κατασκευή μοντέλων, για χειροτεχνική εργασία και γενική χρήση
 στο σπίτι. Κατάλληλη ιδιαιτέρως για ξύλο από μπάλσα και άλλα
 ξύλινα υλικά. Η UHU Hart δημιουργεί ένα σκληρό φίλμ. Για
 το λόγο αυτό, είναι κατάλληλη για ενδυνάμωση και ενίσχυση
 ασθενών περιοχών και για τη σκλήρυνση επιφανειών πολλών
 τύπων υλικού.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει ξύλο από μπάλσα, υλικά με βάση το ξύλο, μέταλλο και
πολλούς τύπους πλαστικού. Για κατασκευή μοντέλων.
Ακατάλληλο για Styrofoam®, PE ή PP.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Απόλυτα διαυγής, ειδική κόλλα που στεγνώνει γρήγορα, για
 συναρμολόγηση μικρών μερών στο μοντελισμό, τη χειροτεχνία
 και για γενική χρήση στο σπίτι 
· Κατάλληλη ιδιαιτέρως για ξύλο από μπάλσα και ξύλινα υλικά 
· Συσκευασία 35g  που συνοδεύεται με ξεχωριστό λεπτό
 ακροφύσιο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Προσωπική ασφάλεια:  Η UHU hart περιέχει πτητικούς, εύκολα
αναφλέξιμους διαλύτες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να
λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις κατά την εργασία και την
αποθήκευση.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές, χωρίς έλαια, λιπαρότητα και σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Η κόλλα απλώνεται στο ένα ή και στα δύο μέρη που πρόκειται να
κολληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας, και ενώνονται
αμέσως.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα υπολείμματα κόλλας πρέπει να
σκουπίζονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τα ξηραμένα
κατάλοιπα και οι λεκέδες στα ρούχα μπορούν να αφαιρούνται με
ακετόνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Νιτρική κυτταρίνη

Αντοχή στα χημικά: Water, oil, grease, diluted acids
and alkalis

Χρώμα: ∆ιάφανο

Συνοχή: Μέτριο ιξώδες

Πυκνότητα Περίπου: 0,94 g/cm³

Τελική δύναμη
συγκόλλησης:

7-8 N/mm² (Beechwood)

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

24 ώρες

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

10 °C

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-30 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

90 °C

Αντοχή στην υγρασία: Καλό

Στέρεες ύλες Περίπου: 30 %

∆ιαλύτης: Μίξη χαμηλού βρασμού από
εστέρες και κετόνες

∆ιάφανο: Ναί

Ιξώδες: Υγρό

Ιξώδες Περίπου: 9000 mPa·s

Αντοχή στο νερό: Πολυ Καλό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΈΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ
Η ξηρή κόλλα είναι αδρανής, πλήρως ουδέτερη και φυσικά
ασφαλής.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
σωληνάριο 125g

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται με καλά κλειστή συσκευασία
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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