
41226 - UHU GLUE PEN 50 ML

GLUE PEN
GLUE PEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA - UHU

OPIS PRODUKTU
Szybki, czysty, płynny klej do papieru w poręcznym piórze.
 Wygodny aplikator zapewnia ekonomiczne i czyste nakładanie
 kleju bez marszczenia papieru. Idealnie klei papier, tekturę i
 etykiety, jest bezrozpuszczalnikowy i oczywiście można go
 zmywać w zimnej wodzie.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Odpowiedni do klejenia papieru, kartonu, fotografii, styropianu,
etykiet, tkanin, itp.

WŁAŚCIWOŚCI
· Wygodny aplikator do łatwego, czystego i gładkiego nakładania
 kleju 
· Klei szybko, czysto i nie marszczy papieru 
· Bez rozpuszczalnika 
· Zmywalny w zimnej wodzie

PRZYGOTOWANIE
Wymagania powierzchni:   Klejone materiały musza być czyste,
suche, odtłuszczone i odkurzone. Jedna z klejonych powierzchni
musi być chłonna.

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
Klej UHU Glue Pen najlepiej nakładać i rozsmarować
równomiernie na klejonych materiałach. Części łączy się
natychmiast po nałożeniu kleju. Klej wysycha szybko. Pierwsze
użycie: Przekręć nakrętkę z tubki w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara i usuń uszczelkę wewnętrzną. Ściśnij
delikatnie tubkę i wetrzyj końcówkę w papier. Nałóż nakrętkę po
użyciu.
Plamy/pozostałości:  UHU Glue Pen można łatwo zmyć zimną wodą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna: Alkohol poliwinylowy

Kolor: Przezroczysty

Konsystencja: Płynny

Czas schnięcia/utwardzania
ok.*:

1 minuta

wartość pH ca.: 5,0

Bez rozpuszczalników: Tak

Zmywalny: Tak

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

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE
UHU Glue Pen jest fizjologicznie bezpieczny.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
Glue pen: 50ml

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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