
39086 - UHU GLITTER GLUE KLEJ BROKATOWY SHINY 6 X 10 ML

KLEJ BROKATOWY
KREATYWNA ZABAWA Z KLEJEM BROKATOWYM DO WIELU MATERIAŁÓW

OPIS PRODUKTU
UHU Klej brokatowy - kreatywna zabawa z brokatem dla różnych
materiałów. Do zdobienia zdjęć, kartek okolicznościowych,
papieru do pakowania, ramek do zdjęć i innych, z dodatkowym
efektem brokatu. Wyjątkowo miękka rurka z precyzyjną
dyszą umożliwia czyste i precyzyjne nakładanie i jest
poręczna. Nie kapie i nie ciągnie się. Klej brokatowy UHU jest
bezrozpuszczalnikowy i można go zmywać w wodzie, jak również
testować dermatologicznie. Dostępne w kolorach "Original" i
"Shiny".

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Nadaje się różnych materiałów, takich jak papier, tektura, drewno
itp.

WŁAŚCIWOŚCI
· Do różnych materiałów 
· Bardzo miękka tubka 
· Precyzyjny aplikator 
· Nie kapie i nie ciągnie się 
· Bez rozpuszczalnika 
· Testowany dermatologicznie

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

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
Odkręć kolorową nakrętkę, naciśnij delikatnie na tubkę,
aby nanieść klej. Nałóż nakrętkę po użyciu. W zależności od
zastosowanej ilości, klej UHU Glitter Glue można dotykać po
ok. 60 minutach, a całkowicie wyschnie po około 4 godzinach.
Zamoczenie w wodzie rozpuszcza klej UHU Glitter, co oznacza,
że nie wytrzyma prania. Poręczna wskazówka: Przy pierwszym
użyciu UHU Glitter Glue należy poćwiczyć stosowanie go
na skrawku papieru, aby nauczyć się stosowania nowego
precyzyjnego aplikatora.
Plamy/pozostałości:  Po wyschnięciu klej można zmyć w
temperaturze 30 ° C maszynowo lub ręcznie. Nie myj z innymi
przedmiotami, ponieważ mogą one zbierać cząstki brokatu.
Zwróc uwagę na:  In case of contact with skin, rinse with water.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna: Mieszanina
karboksymetylocelulozy

Kolor: Różne kolory

Colour after curing/drying: identyczne

Konsystencja: Płynny

Czas schnięcia/utwardzania
ok.*:

3-4 godziny

wartość pH ca.: 5,5

Płukanie wodą: Tak

Bez rozpuszczalników: Tak

Lepkość ca.: 100000 mPa·s

Zmywalny: Tak

Wodoodporność: Nie

Rozpuszczalne w wodzie: Tak

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

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
UHU Klej brokatowy dostępny jest w opakowaniach: • 6 x 10ml
na blistrze - kolory "Original" • 6 x 10ml na blistrze - kolory
"Shiny" • 24 x 20ml w pojemniku - kolory "Original" • 24 x 20ml w
pojemniku - "Gold & Silver"

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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