
38067 - UHU PATAFIX WHITE 80 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΚΌΛΛΑΣ EL / PL

PATAFIX
80 ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΉ
ΠΛΑΣΤΕΛΊΝΗΣ, ΛΕΥΚΆ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
UHU patafix – η έξυπνη εναλλακτική σε καρφίτσες,
ταινίες και πινέζες! Τα UHU patafix είναι αφαιρούμενα,
επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα σε μορφή πλαστελίνης
και καθαρή στερέωση μικρών αντικειμένων, όπως φωτογραφίες,
καρτ-ποστάλ, ζωγραφιές, αφίσες σε διάφορες επιφάνειες όπως
τοίχους, πόρτες ή έπιπλα. 1000 χρήσεις στο σπίτι, το σχολείο και
το γραφείο! ∆ερματολογικά ελεγμένα.* *Τα UHU patafix πέτυχαν
το αποτέλεσμα "ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ" στις δερματολογικές δοκιμές που
διεξάχθηκαν από το ανεξάρτητο ινστιτούτο δερματολογικών
ελέγχων dermatest®.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Αφαιρούμενη και μόνιμη προσκόλληση μικρών αντικειμένων
σε ξύλο, τσιμέντο, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και πορσελάνη.
Κατάλληλα για τοποθέτηση αφισών, διακοσμήσεων, μικρών
ηλεκτρονικών συσκευών, καλωδίων και πολλά άλλα.
Ακατάλληλο για Ευαίσθητα υλικά ή επιφάνειες. Μην
χρησιμοποιείτε σε πρόσφατα βαμμένες περιοχές και
ταπετσαρίες. ∆οκιμάστε πρώτα ένα μικρό δείγμα.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Αφαιρούμενα και επαναχρησιμοποιήσιμα.  
· Γρήγορη και καθαρή στερέωση.  
· Κρατάει σταθερά.  
· ∆ερματολογικά ελεγμένο.  
· Κατασκευάζεται στη Γερμανία.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
1) Τραβήξτε το μαξιλαράκι και 2) ζυμώστε μέχρι να μαλακώσει.
3) Εφαρμόστε τα UHU patafix στο αντικείμενο που πρόκειται
να κολλήσετε. 4) Στερεώστε το στοιχείο πιέζοντας σταθερά
στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να συνδέσετε. Για
επαναχρησιμοποίηση: επαναλάβετε από το 2).
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα πιθανά υπολείμματα μπορούν να
απομακρυνθούν με χρήση άλλου μαξιλαριού κόλλας. Τα UHU
patafix μπορεί να αφήσουν ένα λιπαρό στίγμα σε απορροφητικές
επιφάνειες. Αυτό συνήθως μπορεί να αφαιρεθεί με βενζίνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Πολυϊσοβουτυλένιο με ανόργανο
πληρωτικό

Χρώμα: Λευκό

Συνοχή: Kneadable putties

Ευέλικτη: Ναί

Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

10 °C

Μέγιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

40 °C

Αντοχή στην υγρασία: Καλό

Χωρίς διαλύτες: Ναί

Αντοχή στην UV
ακτινοβολία:

Καλό

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
80 αυτοκόλλητα σε μορφή πλαστελίνης.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται 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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