63477 - UHU KOREKTOR W ROLCE MINI 5 MM X 6 M

KOREKTOR MINI W TAŚMIE
PORĘCZNY MINI FORMAT - IDEALNY DO PIÓRNIKÓW
ZASTOSOWANIE
Sposób użycia:
Zdejmij dołączoną nakrętkę, umieść rolkę w odpowiedniej
pozycji, i pociągnij ją do tyłu, naciskając delikatnie. Można pisać
po powierzchni korektora od razu po nałożeniu. Luźną taśmę
można ponownie dokręcić przez regulację śruby mocującej.
Może być używany pod niemal dowolnym kątem, dzięki czemu
jest idealny także dla osób leworęcznych.
Plamy/pozostałości: Korektor można usunąć z gładkich
powierzchni, po wyschnięciu, najlepiej za pomocą
mechanicznego działania za pomocą ostrza lub łopatki.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Baza chemiczna:

żywica akrylanowa z dwutlenkiem
tytanu

Kolor:

Biały

Konsystencja:

Stała

Malowalność:

Tak

Bez rozpuszczalników:

Tak

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
UHU Korektor mini w taśmie jest dostępny o długości 6m i
szerokości 5mm; jako rolka jednorazowa w trayu lub na blistrze
OPIS PRODUKTU
Praktyczny korektor mini w taśmie do szybkiej, czystej i
precyzyjnej korekcji drukowanych lub odręcznych tekstów.
Odpowiedni do wszystkich rodzajów papieru. Można po nim
natychmiast pisać, nie potrzebuje czasu na wyschnięcie, nie
zawiera rozpuszczalnika. Z zintegrowaną osłonką do ochrony
taśmy i samodzielnej podpórki, kontrolą poziomu taśmy i śrubą
dokręcającą taśmę. Idealny do piórników i osób w pośpiechu.
Długość taśmy wynosi 6,0 m, szerokość taśmy to 5,0 mm. Rolka
(obudowa) składa się w 100% z przetworzonego plastiku, a
opakowanie jest wykonane w ponad 85% z kartonu z odzysku.

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

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Do drukowanych i odręcznych tekstów na prawie wszystkich
rodzajach papieru
WŁAŚCIWOŚCI
Poręczny mini format - idealny do piórników
· Do szybkiej i precyzyjnej korekty drukowanych lub pisanych
odręcznie tekstów
· Można po nim natychmiast pisać - nie potrzebuje czasu na
wyschnięcie
· Odpowiedni do prawie wszystkich rodzajów papieru
· Bez rozpuszczalnika
· Rolka (obudowa): 100% plastiku z odzysku
· ZZ zintegrowaną osłonką do ochrony taśmy i samodzielnej
podpórki
· Taśma 6.0 m x 5.0 mm
· z kontrolą poziomu taśmy i śrubą dokręcającą taśmę
· Opakowanie> 85% tektury z odzysku

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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