62938 - UHU POWER SPRAY PERMANENT & TRANSPARENT ΣΠΡΈΥ 200 ML EN / EL

POWER SPRAY ΜΟΝΙΜΟ & ∆ΙΑΦΑΝΟ
SPRAY ΒΕΝΖΙΝΌΚΟΛΛΑΣ (ΚΌΛΛΑΣ ΕΠΑΦΉΣ).
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας: Να μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω
τον +10°C.
Προσωπική ασφάλεια: Η UHU Power Spray περιέχει πτητικούς,
εύκολα αναφλέξιμους διαλύτες. Θα πρέπει να λαμβάνονται
κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση και αποθήκευση αυτού
του προϊόντος. Όταν εφαρμόζετε το προϊόν σε μεγαλύτερες
επιφάνειες, διασφαλίστε τον καλό εξαερισμό στην περιοχή
εργασίας.
Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι
καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Το UHU Power Spray είναι ένα διαφανές σπρέυ επαφής, γενικής
χρήσης, για μικρές και μεγάλες επιφάνειες. Κολλάει γρήγορα,
δυνατά και καθαρά διάφορα υλικά, κατάλληλο επίσης για
Styrofoam® (φελιζόλ). Το εξαιρετικά ομαλό και ομοιόμορφο
μοτίβο ψεκασμού επιτρέπει την οικονομική χρήση. Βαλβίδα
ψεκασμού που δεν βουλώνει.
ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Για τη συγκόλληση χαρτιού, χαρτονιού, δέρματος, τσόχας, αφρού,
πολλών πλαστικών, πανιών, υφασμάτων, Styrofoam® κλπ. μεταξύ
τους και σε πολλά άλλα υλικά όπως ξύλο, κεραμικά, γυαλί κλπ.
Ακατάλληλο για πολυαιθυλένιο (PE), πολυτετραφθοροαιθυλένιο
(PTFE) ή σιλικόνη (Si), καθώς αυτά τα πλαστικά έχουν αντισυγκολλητικές ιδιότητες.
Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Γενικής χρήσης.
· ∆ιαφανές και μόνιμο.
· Ισχυρό, γρήγορο και καθαρό.
· Κατάλληλη επίσης για Styrofoam®.
· Εξαιρετικά ομαλό και ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης:
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση
περίπου. 15-20 cm για να επιτευχθεί ομοιόμορφη εφαρμογή.
Ψεκάστε τα εξαρτήματα που πρόκειται να συνδεθούν ξεχωριστά,
αφήστε τα να στεγνώσουν για περίπου 5-20 λεπτά, στη συνέχεια
πιέστε μαζί σύντομα και πολύ σταθερά. Αν κολλάτε Styrofoam®,
ψεκάστε τις δύο επιφάνειες από απόσταση περίπου 30 cm και
αφήστε να στεγνώσει για περίπου 5-20 λεπτά πριν από την
ένωση.
Λεκέδες / υπολείμματα: Χρησιμοποιήστε (καθαρή)βενζίνη για
να καθαρίσετε τα λερωμένα μέρη, τον εξοπλισμό και για να
αφαιρέστε τους λεκέδες.
Σημεία προσοχής: ∆οχείο υπό πίεση. Προστατεύστε από το
ηλιακό φως και μην εκθέτετε το δοχείο σε θερμοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 50 ° C. Μην τρυπάτε ούτε καίτε το δοχείο ,
ακόμα και μετά τη χρήση. Πετάξτε μόνο όταν είναι εντελώς
άδειο. Μην αναπνέετε ατμούς. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή
οποιοδήποτε υλικό πυρακτώσεως. Μακριά από πηγές ανάφλεξης
- Μην καπνίζετε. Χωρίς επαρκή εξαερισμό μπορεί να γίνει
συσσώρευση δυνητικά εκρηκτικών κραμάτων. Να φυλάσσεται
μακριά από παιδιά.
ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Το μόνιμο και διαφανές σπρέυ UHU Power Spray είναι διαθέσιμο
σε μεταλλικό κουτί των 200ml.
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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