37156 - UHU PATAFIX INVISIBLE 56 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΚΌΛΛΑΣ EL / PL / EN

PATAFIX ∆ΙΑΦΑΝΗ
EΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ∆ΥΝΑΤΆ ∆ΙΆΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ∆ΙΠΛΉΣ ΌΨΕΩΣ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης:
1) Αφαιρέστε ένα επίθεμα κόλλας από το φύλλο, προσέχοντας
να μην αγγίξετε την κόλλα. 2) Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα
UHU patafix ∆ΙΑΦΑΝΑ στο αντικείμενο προς στερέωση. 3)
Αποκολλήστε τη μεμβράνη καλύμματος. 4) Στερεώστε το
αντικείμενο, πιέζοντας γερά στην επιφάνεια στην οποία θέλετε
να το κολλήσετε.
Σημεία προσοχής: Do not touch the adhesive as this reduces the
adhesive strength.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
UHU patafix ∆ΙΑΦΑΝΑ – η έξυπνη εναλλακτική σε καρφίτσες,
ταινία και πινέζες! Τα UHU patafix είναι διαφανα αυτοκόλλητα
διπλής όψεως για γρήγορη και καθαρή στερέωση μικρών
αντικειμένων, όπως φωτογραφίες, αφίσες, καρτ-ποστάλ
σε διάφορες επιφάνειες. Τα UHU patafix ∆ΙΑΦΑΝΑ είναι
απολύτως αόρατα σε γυάλινες επιφάνειες και κάτω από διαφανή
αντικείμενα. Αφαιρούνται από τις περισσότερες ομαλές
επιφάνειες χωρίς να αφήνουν ίχνη.
ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Αυτοκόλλητα διπλής όψεως για γρήγορη και καθαρή στερέωση
μικρών αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες, όπως πόρτες,
παράθυρα ή έπιπλα. Ιδανικά επίσης για κολάζ, αυτοκόλλητα
παραθύρου, γυάλινα ρεσό, ευχετήριες κάρτες, άλμπουμ
φωτογραφιών κλπ.
Ακατάλληλο για ευαίσθητα υλικά ή επιφάνειες. Μην
χρησιμοποιείτε σε πρόσφατα βαμμένες περιοχές και
ταπετσαρίες. ∆οκιμάστε πρώτα ένα μικρό δείγμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασικό συστατικό:

πολυμερούς ακρυλικού

Χρώμα:

∆ιάφανο

Συνοχή:

Συμπαγής

Ευέλικτη:

Ναί

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

5 °C

Μέγιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

40 °C

Αντοχή στην υγρασία:

Καλό

Χωρίς διαλύτες:

Ναί

∆ιάφανο:

Ναί

Αντοχή στην UV
ακτινοβολία:

Πολυ Καλό

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
56 Αυτοκόλλητα διπλής όψης
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό, δροσερό μέρος,
όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· ∆ιάφανα.
· Γρήγορη και καθαρή στερέωση.
· Αόρατα σε γυαλί.
· Μπορούν να αφαιρεθούν από τις περισσότερες ομαλές
επιφάνειες.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

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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