
37156 - UHU PATAFIX MASA SAMOPRZYLEPNA PRZEROCZYSTA 56 CZĄSTECZEK

PATAFIX INVISIBLE
56 DWUSTRONNYCH LISTKÓW KLEJĄCYCH, NIEWIDOCZNYCH

OPIS PRODUKTU
UHU Patafix INVISIBLE - sprytna alternatywa dla pinesek,
 taśmy i gwoździków! UHU patafix INVISIBLE to przezroczyste
 dwustronne listki klejące do szybkiego i czystego mocowania
 małych przedmiotów, takich jak zdjęcia, plakaty, pocztówki
 itp. na różnych powierzchniach. UHU patafix INVISIBLE jest
 całkowicie niewidoczny na powierzchniach szklanych i na
 spodach przezroczystych obiektów. Zdejmowalny z większości
 gładkich powierzchni bez pozostawiania śladów.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Dwustronny płatek do szybkiego i czystego mocowania małych
przedmiotów do różnych powierzchni, takich jak drzwi, okna
lub meble. Idealny do tworzenia kolaży, nalepek na okno,kartek
oklicznościowych i fotoalbumów.
Nieodpowiednie dla delikatne powierzchnie i materiały. Nie
używać na ostatnio malowanych powierzchniach i tapetach.
Najpierw wypróbować na małej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI
· Przezroczysty 
· Szybkie i czyste mocowanie 
· Niewidoczny na szkle 
· Usuwalny z większości gładkich powierzchni

PRZYGOTOWANIE
Wymagania powierzchni:   Miejsca do sklejenia muszą być suche i
odtłuszczone oraz bez kurzu.

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
1) Remove a glue pad from the foil, being careful not to touch
the adhesive. 2) Apply to the item to be fixed. 3) Peel off cover
film. 4) Fix the item by pressing firmly to the surface to which you
want to attach it.
Zwróc uwagę na:  Do not touch the adhesive as this reduces the
adhesive strength.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna: Acrylate copolymer

Kolor: Przezroczysty

Konsystencja: Stała

Elastyczne: Tak

Minimalna temperatura
aplikacji:

5 °C

Maksymalna temperatura
aplikacji:

40 °C

Odporność na wilgoc: Dobra

Bez rozpuszczalników: Tak

Przezroczysty: Tak

odporność na promienie
UV:

Bardzo dobra

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
56 listków klejących

WARUNKI PRZECHOWYWANIE
Produkt należy 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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