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KOΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TWIST & GLUE RENATURE
ΠΑΝΤΟΚΟΛΛΗΤΉΣ
ΚΌΛΛΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΕΩΣ, ΧΩΡΊΣ ∆ΙΑΛΎΤΕΣ, ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΚΆΛΙ ΑΠΌ
ΦΥΣΙΚΆ ΥΛΙΚΆ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Κόλλα γενικής χρήσης, χωρίς διαλύτες, σε μαλακή και εύχρηστη
 πλαστική φιάλη από 88% ακατέργαστα φυτικά υλικά.
 Εξοικονομεί ορυκτούς πόρους, μειώνει τις εκπομπές CO2 και
 είναι ανακυκλώσιμη. Ο μοναδικός περιστρεφόμενος μηχανισμός
 εφαρμογής 3 θέσεων επιτρέπει ακριβή κόλληση σημείων,
 γραμμών και επιφανειών. Η σύνθεση της κόλλας αποτελείται από
 70% φυτικά υλικά και είναι δερματολογικά ελεγμένη. Ιδανική
 για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών στο σπίτι, το σχολείο και τον
 παιδικό σταθμό, το γραφείο, για χειροτεχνίες και μοντελισμό,
 κλπ. Ξεπλένεται με σαπούνι και ξαναγεμίζει.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Γενικής χρήσης - κολλάει χαρτόνι, χαρτί, φελλό, δέρμα,
υφάσματα, ξύλο, μεταξύ τους ή με μέταλλο, πορσελάνη, γυαλί,
Styrofoam® (φελιζόλ) και πολλά πλαστικά υλικά.
Ακατάλληλο για φωτογραφίες, πολυαιθυλένιο (PE) και
πολυπροπυλένιο (PP).

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Μοναδικό απλικατέρ για κόλληση σημείων, γραμμών και
 επιφανειών.   
· Σύνθεση 70% φυσικής βάσης.   
· Χωρίς διαλύτες.   
· Μαλακή και εύχρηστη πλαστική φιάλη από 88% ακατέργαστα
 φυτικά υλικά.   
· ∆ερματολογικά ελεγμένη.   
· Ξεπλένεται με σαπούνι.   
· Ξαναγεμίζει.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά

GREEN BRAND

NORDIC SWAN ECOLABEL

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω
από +5°C.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρά, στεγνά και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα.
Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:  Όταν κολλάτε πλαστικά
ή μέταλλο, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα,
αν πρώτα εκτραχύνετε ελαφρώς τα μέρη που πρόκειται να
κολληθούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Χρησιμοποιήστε το πράσινο ακροφύσιο ακριβείας για να
εφαρμόσετε κουκίδες κόλλας ή για να σχεδιάσετε μια λεπτή
γραμμή.Περιστρέφοντας προς τα βέλη και το ακροφύσιο γίνεται
ωοειδές εφαρμοστή για στενά και ευρεία κολάζ. Εφαρμόστε την
κόλλα με λεπτό τρόπο στη μία πλευρά. Πατήστε στη θέση του.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Η κόλλα που δεν έχει ακόμη στεγνώσει
πλήρως, μπορεί να πλυθεί πολύ εύκολα με κρύο ή ζεστό
νερό. Συνιστάται να πλένεται η ξηρανθείσα κόλλα σε 40 ° C
χρησιμοποιώντας κανονικό απορρυπαντικό.
Σημεία προσοχής:  Η κόλλα δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα
συγκολλητικά. Πριν από την επαναπλήρωσή της, η φιάλη
εργασίας πρέπει να ξεπλυθεί καλά με νερό. Η κόλλα δεν
επηρεάζεται από παγετό, δηλ. μετά το πάγωμα το προϊόν θα
λιώσει χωρίς να αλλοιωθούν οι ιδιότητες συγκόλλησης αυτού.

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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Βασικό συστατικό: πολυακρυλικό

Χρώμα: Clear

Συνοχή: Υγρό

Πυκνότητα Περίπου: 1,05 g/cm³

Στέγνωμα / χρόνος
ωρίμανσης Περίπου*:

< 1 λεπτό

Τελική δύναμη
συγκόλλησης Μετά:

24 ώρες

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

10 °C

Τιμή pH κατά προσέγγιση
Περίπου:

8,4

Ξεπλένεται με νερό: Ναί

Χωρίς διαλύτες: Ναί

∆ιάφανο: Ναί

Ιξώδες: Μέτριο ιξώδες

Πλένονται: Ναί

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.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΈΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ
Η αποξηραμένη κόλλα είναι φυσιολογικά ασφαλής.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
φιάλη: 35ml, 90ml

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει
πιθανότητα σχηματισμού πάγου.
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