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39722 - UHU ALL PURPOSE ADHESIVE SUPER STRONG & SAFE, TUBE 7G, BLISTER EN - 39710 

ADEZIV UNIVERSAL STRONG&SAFE 
ADEZIV UNIVERSAL SUPER PUTERNIC ȘI SUPER RAPID 

 
Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede de adeziv 
cu acetonă. Adezivul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. 
Recomandare: Cu cât este mai subțire stratul de adeziv, cu 
atât este mai rapidă și mai rezistentă lipirea finală.  
Puncte de atenţie: Conține cianoacrilat. Lipeşte pielea şi 
pleoapele în câteva secunde. Dacă produsul intră în contact 
cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi consultaţi un 
medic. În caz de contact cu pielea, adezivul poate fi dizolvat 
prin înmuiere în apă călduță cu săpun. Apoi aplicați cremă 
de corp. Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

  
TIMPI DE ÎNTĂRIRE* 

Timp de uscare/întărire: aprox. îmbinarea lipită rămâne 
repoziționabilă timp de 20 și 60 secunde, ceea ce înseamnă 
că degetele nu se lipesc imediat. 

 
În funcție de material, UHU adeziv universal Super Strong 
& Safe formează o legătură adezivă puternică și trainică, 
într-un timp de la 20 secunde până la câteva minute. 
Rezistenţa finală de lipire după: aprox. după 24 ore 
îmbinarea lipită poate fi supusă pe deplin tensiunii. 

 

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

 
DESCRIERE PRODUS 

UHU Adeziv universal Strong&Safe lipește super puternic și 
super rapid - însă rămâne ajustabil timp de aproximativ 20 
secunde și nu lipește degetele imediat. Formula brevetată 
este potrivită pentru practic toate materialele flexibile, 
solide, poroase și neporoase. Rezistă la vibrații și șocuri, 
este flexibil, transparent și inodor. Rezistent la umiditate și 
temperaturi de la -50°C până la +100°C. 

 

Domeniu de aplicare 

Universal - lipește porțelan, ceramică, multe materiale 
plastice, metal, lemn, sticlă, piele, cauciuc, Styrofoam®, 
hârtie, carton și multe alte materiale. Nu este adecvat pentru 
îmbrăcăminte din piele, materiale textile, Polietilenă (PE) și 
Polipropilenă (PP). 

 

PROPRIETĂȚI 

· super puternic 

· super rapid 

· ajustabil - nu lipește degetele imediat 

· formulă brevetată 
 

Pregătire 

Cerinţe suprafeţe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să 
fie curate, uscate şi lipsite de praf și grăsime. 

 

APLICARE  
Instrucţiuni de utilizare: 
Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și lipsite de praf și 
grăsime. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre 
părți. Presați părțile una pe cealaltă. Îmbinarea lipită 
rămâne ajustabilă timp de aproximativ 20 secunde. 
Suprafețele de lipit trebuie să aibă exact aceeași formă și 
dimensiune. 

PROPRIETĂȚI TEHNICE 

Rezistenţă la temperatură: Îmbinările sunt rezistente la 
temperaturi extreme (-50°C până la +100°C) pe perioade 
scurte de timp. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Aspect: incolor, transparent 

Bază chimică: Element creat de UHU - parțial conține 
cianoacrilat 

Consistenţă: Gel 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 

 

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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