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UHU KLEJ UNIWERSALNY TWIST & GLUE RENATURE
BEZROZPUSZCZALNIKOWY UNIWERSALNY KLEJ W PLASTIKOWEJ BUTELCE Z
SUROWCÓW ROŚLINNYCH.

OPIS PRODUKTU
Bezrozpuszczalnikowy uniwersalny klej w miękkiej i poręcznej
 plastikowej butelce z 88% surowców roślinnych. Oszczędza
 zasoby kopalne, zmniejsza emisję CO2 i nadaje się w do
 recyklingu. Unikalny trójpozycyjny aplikator umożliwia
 precyzyjne nakładanie kropek, linii i powierzchni. Formuła kleju
 wykonana jest w 70% z naturalnych materiałów i przebadana
 dermatologicznie. Idealny do szerokiej gamy zastosowań w
 domu, w szkole i przedszkolu, w biurze, do prac rzemieślniczych
 i modelowania itp. Zmywa się mydłem. Butelkę można
 ponownie napełniać.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Uniwersalny - klei tekturę, papier, filc, skórę, korek, tkaniny,
drewno, te same materiały oraz do metalu, porcelanę, szkło,
styropian oraz wiele tworzyw plastikowych.
Nieodpowiednie dla Fotografie, polietylen (PE) i polupropylen
(PP).

WŁAŚCIWOŚCI
· unikalny aplikator typu 'twist' do punktowego, liniowego i
 powierzchniowego klejenia  
· formuła kleju oparta w 70% na naturalnych składnikach  
· bez rozpuszczalnika  
· miękka i poręczna butelka z plastiku z 88% surowców
 rośłinnych  
· testowany dermatologicznie  
· zmywalny mydłem  
· butelekę można ponownie napełnić klejem

ETYKIETY & STANDARDY JAKOŚCI

Certificates

GREEN BRAND

NORDIC SWAN ECOLABEL

PRZYGOTOWANIE
Warunki pracy:  Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
Wymagania powierzchni:   Klejone materiały muszą być suche,
czyste, bez kurzu i odtłuszczone.
Przygotowanie powierzchni:  Klejąc plastik lub metal, dla osiągnięcia
lepszych rezultatów, klejonym powierzchniom najpierw nada się
szorstkości.

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
Użyj zielonej precyzyjnej dyszy, aby nanieść kropki lub cienką
linię; przekręć w kierunku strzałek, a dysza staje się owalnym
aplikatorem do wąskich i szerokich wyklejanek. Nałóż cienką
wartstwę kleju na jedną stronę; naciśnij w miejscu.
Plamy/pozostałości:  Klej, który nie został jeszcze całkowicie
wysuszony, można bardzo łatwo zmyć zimną lub ciepłą wodą.
Zaleca się pranie w temperaturze 40 ° C przy użyciu zwykłego
detergentu.
Zwróc uwagę na:  Kleju nie należy mieszać z innymi klejami. Przed
ponownym napełnieniem butelki, należy ją starannie wypłukać
wodą. Mróz nie ma wpływu na klej, to znaczy po zamrożeniu
produkt roztopi się bez zmiany właściwości klejenia.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są
stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w
razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna: Poliakrylanu

Kolor: Czysty

Konsystencja: Płynny

Gęstość ca.: 1,05 g/cm³

Czas schnięcia/utwardzania
ok.*:

< 1 minuta

Ostateczna siła wiązania po: 24 godziny

Minimalna temperatura
aplikacji:

10 °C

wartość pH ca.: 8,4

Płukanie wodą: Tak

Bez rozpuszczalników: Tak

Przezroczysty: Tak

Lepkość: Średnia lepkość

Zmywalny: Tak

Rozpuszczalne w wodzie: Tak

* Czas utwardzania może się różnić w zależności od powierzchni,
ilość użytego produktu, poziomu wilgotności i temperatury
otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE
Wysuszony klej jest fizjologicznie bezpieczny.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
butelka: 35ml, 90 ml

WARUNKI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są
stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w
razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.
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