
34717 - UHU CORRECTION MICRO ROLLER CANDY BOX (25X) 8M MULTI LANGUAGE

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ MICRO ROLLER
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ MICRO ROLLER ΜΕ ΜΕΓΆΛΟ ΜΉΚΟΣ ΤΑΙΝΊΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
∆ιορθωτική ταινία Micro roller με μεγάλο μήκος ταινίας.
 Χρωματιστά micro roller για γρήγορη, καθαρή και ακριβή
 διόρθωση εκτυπωμένων ή χειρόγραφων κειμένων. Κατάλληλη
 για σχεδόν όλους τους τύπους χαρτιού. Μπορείτε να γράψετε
 αμέσως, δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος και δεν περιέχει
 διαλύτες. Ιδανικό για κασετίνες. ∆ιαθέσιμο σε τέσσερα
 διαφορετικά χρώματα. Το μήκος της ταινίας είναι 8.0m,
 το πλάτος της ταινίας είναι 5.0mm. Η συσκευασία είναι
 κατασκευασμένη από περισσότερο από  85% ανακυκλωμένο
 χαρτόνι.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλο για εκτυπωμένα ή χειρόγραφα κείμενα και σχεδόν
όλους τους τύπους χαρτιού.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· ∆ιορθωτικό Micro roller με μεγάλο μήκος ταινίας.  
· Κατάλληλη για εκτυπωμένα ή χειρόγραφα κείμενα.  
· Μπορείτε να γράψετε αμέσως – δεν απαιτείται χρόνος
 στεγνώματος.  
· Κατάλληλη για τα περισσότερα είδη χαρτιού.  
· Με έλεγχο ταινίας και βίδα που επαναφέρει την ταινία.  
· Χωρίς διαλύτες.  
· ∆ιαθέσιμο σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα.  
· Ταινία 8.0m x 5.0mm  
· Συσκευασία >85% ανακυκλωμένο χαρτόνι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Ανοίξτε το ενσωματωμένο καπάκι, τοποθετήστε τον κύλινδρο
στη θέση που θέλετε να διορθώσετε και τραβήξτε τον προς
τα πίσω, καθώς πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω. Μπορείτε να
γράψετε πάνω του αμέσως. Μια χαλαρή ταινία μπορεί να
επανασυσφίγγεται προσαρμόζοντας τη βίδα σύσφιξης ταινίας.
Κλείστε το καπάκι προστασίας μετά από τη χρήση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κάθε σχεδόν γωνία, καθιστώντας το ιδανικό
για τη χρήση από αριστερόχειρες.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Η διορθωτική ταινία μπορεί να
απομακρυνθεί από λείες επιφάνειες όταν στεγνώσει, κατά
προτίμηση με μηχανική ενέργεια χρησιμοποιώντας λεπίδα ή
σπάτουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: ακρυλική ρητίνη με διοξείδιο του
τιτανίου

Χρώμα: Λευκό

Συνοχή: Συμπαγής

Ικανότητα βαφής: Ναί

Χωρίς διαλύτες: Ναί

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Το ∆ιορθωτικό UHU Micro Roller είναι διαθέσιμο σε ταινία
μήκους 8m και πλάτους 5mm, σε μεμονωμένο προϊόν σε κουτί ή
blister.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύστε σε 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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