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36691 - UHU MULTI PURPOSE ADHESIVE TWIST & GLUE RENATURE BOTTLE 35 ML EN / ES - 43570 

ADEZIV CU MULTIPLE UTILIZĂRI TWIST & GLUE 
ADEZIV CU MULTIPLE UTILIZĂRI, FĂRĂ SOLVENȚI, ÎNTR-UN FLACON  
DIN PLASTIC PE BAZĂ DE MATERII VEGETALE 

APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 

Folosiți duza verde pentru aplicare precisă pentru a aplica 
puncte de adeziv sau pentru a trasa o linie subțire; răsuciți în 
direcția săgeților și duza se transformă într-un aplicator oval 
pentru colaje înguste sau late.  Aplicați adezivul într-un strat 
subțire pe una dintre părți; presați până la fixare. 
Pete/reziduuri: Adezivul care nu s-a uscat complet poate fi 
curățat cu ușurință prin spălare cu apă caldă sau rece. Se 
recomandă spălarea la mașină a adezivului uscat la o 
temperatură de 
40°C, cu detergent obișnuit. 

Puncte de atenţie: Adezivul nu trebuie amestecat cu alți 
adezivi. Înainte de a reumple flaconul, acesta trebuie clătit cu 
apă din abundență. Adezivul nu este afectat de îngheț, de 
exemplu, după înghețare, produsul se va topi fără ca 
proprietățile sale adezive să fie modificate. 

 
TIMP DE ÎNTĂRIRE* 

Rezistenţa finală de lipire după: aprox. Aproximativ două 
treimi din rezistența finală sunt atinse după 24 ore. 

 

* Timpul de întărire poate varia în funcţie de suprafaţă, cantitatea de produs utilizată, nivelul de 
umiditate şi de temperatura ambiantă. 

 
DESCRIERE PRODUS 

Adeziv cu multiple utilizări, într-un flacon din plastic moale, la 
îndemână, confecționat din 88% 

materii prime vegetale. Ajută la economisirea resurselor 
fosile, reduce emisiile de CO2 și este 

100% reciclabil. Aplicatorul unic ce poate fi răsucit în 3 poziții 
permite aplicarea adezivului în puncte, linii sau pe suprafețe 
mai mari. Formula adezivului conține 70% materiale naturale 
și este testată dermatologic.  Ideal pentru o gamă largă de 
aplicații acasă, la școală și grădiniță, la birou, pentru lucrări 
de artizanat și modelism, etc. Se poate curăța prin spălare cu 
săpun și este reîncărcabil.  

 
DOMENIU DE APLICARE 

Universal - lipește articolele din carton, hârtie, pâslă, piele, 
plută, material textil, lemn unele de celelalte sau de metal, 
porţelan, sticlă, Styrofoam® şi multe materiale plastice. Nu 
este adecvat pentru fotografii, Polietilenă (PE) și 
Polipropilenă (PP). 

 
PROPRIETĂȚI 

· aplicator unic ce poate fi răsucit pentru aplicarea adezivului 
în puncte, linii și pe suprafețe mai mari 

· formulă conține 70% ingrediente naturale 

· fără solvenți 

· flacon din plastic moale și la îndemână, confecționat din 
88% materii prime vegetale 

· testat dermatologic 

· poate fi curățat prin spălare cu săpun 

· reîncărcabil 

 

PREGĂTIRE 

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C. 

Cerinţe suprafeţe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să 
fie curate, uscate şi lipsite de praf și grăsime. 
Tratamentul preliminar al suprafeţelor: Atunci când lipiți 
materiale din plastic sau metal, puteți obține rezultate mai 
bune dacă părţile de lipit sunt uşor şmirgheluite mai întâi. 
PROPRIETĂȚI TEHNICE 

Rezistenţă la temperatură: Nu este afectat de îngheț, 
de exemplu, după înghețare, produsul se va topi, fără ca 
proprietățile sale adezive să fie modificate.  

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Aspect: incolor 

Bază chimică: amestec poliacrilic 

Consistenţă: Vâscozitate scăzută  

Vâscozitate: aprox. 30-55 mPa.s.  

Solvent: Apă 
Materie solidă: aprox. aprox. 27 % 

Densitate: aprox. aprox. 1,05 g/cm³ 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Depozitaţi într-un loc uscat, răcoros şi ferit de îngheț. 

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 

Adezivul uscat este sigur din punct de vedere fiziologic. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

flacon: 35ml, 90ml 

 

 

 
Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când 
folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de 
controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru. 
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