
38067 - UHUPATAFIX WHITE, 80 CZĄSTECZEK

PATAFIX WHITE
80 PORCJI BIAŁEJ MASY KLEJĄCEJ WIELOKROTNEGO UŻYTKU.

OPIS PRODUKTU
UHU Patafix - sprytna alternatywa dla pinesek, taśmy i
gwoździków! UHU patafix to usuwalny, wielokrotnego użytku
klej do szybkiego i czystego mocowania małych przedmiotów,
takich jak zdjęcia, pocztówki, rysunki, plakaty, itp. na różnych
powierzchniach, takich jak ściany, drzwi lub meble. 1000
zastosowań w domu, w szkole lub w biurze! Testowany
dermatologicznie.* *UHU Patafix uzyskał ocenę "BARDZO
DOBRY" w testach dermatologicznych niezależnego instytutu
dermatestâ

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Do czasowego, jak i trwałego mocowania małych przedmiotów
na drewnie, cemencie, szkle, metalu, plastiku i porcelanie.
Nadaje się do mocowania plakatów, dekoracji, małych urządzeń
elektronicznych, kabli i wielu innych.
Nieodpowiednie dla delikatne powierzchnie i materiały. Nie
używać na ostatnio malowanych powierzchniach i tapetach.
Najpierw wypróbowaćna małej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI
· Wielokrotnego użytku 
· Szybkie i czyste mozowanie 
· Mocuje trwale 
· Testowany dermatologicznie 
· Made in Germany

PRZYGOTOWANIE
Wymagania powierzchni:   Klejone powierzchnie muszą być suche,
bez kurzu i odtłuszczone.

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
1. Oderwij porcję masy i 2. Ugniataj aż będzie miękka. 3.
Nałóż UHU Patafix na mocowany przedmiot. 4. Przytwierdź
przedmiot mocno przyciskając do wybranej powierzchni. W celu
ponownego użycia powtórz operację od 2.
Plamy/pozostałości:  Ewentualną pozostałość można usunąć
poprzez zetknięcie z innym podkładem. UHU patafix może
pozostawiać tłuste ślady na chłonnych powierzchniach; można
to zazwyczaj usunąć za pomocą benzyny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna: Poliizobutylen z nieorganicznym
wypełniaczem

Kolor: Biały

Konsystencja: Kneadable putties

Elastyczne: Tak

Minimalna temperatura
aplikacji:

10 °C

Maksymalna temperatura
aplikacji:

40 °C

Odporność na wilgoc: Dobra

Bez rozpuszczalników: Tak

odporność na promienie
UV:

Dobra

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
80 porcji

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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