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62676 - UHU SUPER GLUE MINIS 3x1G LIQUID BLISTER MULTI LANGUAGE - 45420 

SUPER GLUE LICHID ULTRA RAPID MINI 
ADEZIV SUPER GLUE MEREU GATA DE UTILIZARE ÎN 3 X TUBURI ETANȘE 

 

 
 

 

DESCRIERE PRODUS 

Adeziv lichid super glue ultra rapid și foarte puternic în 3 

tuburi individuale. Tuburile inițial etanșe asigură întotdeauna 

aplicarea unui adeziv de calitate și gata de utilizare într-o 

doză perfectă. Rezistent la mașina de spălat vase și la apă. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Ideal pentru lipiri pe suprafețe mici. Lipește aproape toate 
materialele solide și flexibile precum: materiale plastice (cum 
ar fi PVC, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonate (Makrolon®) 
și rășini fenolice (Bakelite®)), piele, porțelan, ceramică, 
metal, lemn, plută, fetru, pânză (verificați potrivirea mai întâi) 
și cauciuc. Este doar parțial adecvat pentru sticlă (după o 
anumită perioadă de timp îmbinarea lipită devine casantă, 
cauzând slăbirea acesteia). Nu este adecvat pentru PE, PP, 
rășini și cauciucuri siliconice, PTFE, styrofoam, textile și 
îmbrăcăminte din piele. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Foarte rapid și puternic 

· 3 x tuburi etanșe inițial 

· Calitatea adezivului este perfectă, gata de utilizare pentru 
fiecare aplicare 

· Ajunge în cele mai mici colțuri și îmbinări 

 
PREGĂTIRE 

Condiţii de lucru: Nu îl folosiți la temperaturi mai 

scăzute de +10°C. Lipiciul reacționează cel mai bine la 

un nivel de umiditate a aerului de 50-70%. 

Cerințe suprafețe: Materialele de lipit trebuie să fie curate, 

uscate, lipsite de praf și grăsime și să se potrivească 

perfect. 

 

 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

1. Pentru a găuri membrana, răsuciți întregul capac în 

sensul acelor de ceasornic ferm pe tub. Sfat: nu apăsați pe 

tub în timp ce îl găuriți. 2. Îndepărtați capacul pentru a utiliza 

aplicatorul - gata! Aplicați adezivul direct din tub, utilizând 

aplicatorul, într-un strat cât se poate de subțire pe una dintre 

părți (prea mult adeziv încetineşte semnificativ procesul de 

întărire!). Presați imediat părțile una pe cealaltă. Suprafețele 

de lipit trebuie să aibă exact aceeași formă și dimensiune. 

După utilizare (dacă tubul nu este încă gol), curățați 

aplicatorul cu un șervețel uscat și închideți tubul, punând la 

loc capacul.  

Pete/reziduuri: Ştergeţi imediat excesul de adeziv cu o 

lavetă uscată. După întărire, resturile de adeziv sunt foarte 

greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, însă foarte 

încet (testați mai întâi). 

Recomandare: Atunci când lipiți la umiditate scăzută, timpul 

de întărire poate fi scurtat dacă suflați scurt peste una dintre 

părțile ce trebuie asamblate. Cele mai bune rezultate de 

lipire sunt obținute la temperatura camerei. 

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 o cremă 

de corp. Poate cauza iritarea căilor respiratorii. Evitaţi 

inhalarea vaporilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 
TIMPI DE ÎNTĂRIRE* 

Timpul de manipulare: aprox. de la câteva secunde la 
câteva minute 

Rezistenţa finală de lipire după: aprox. 12 ore 
 
* Timpul de întărire poate varia în funcţie de suprafaţă, cantitatea de produs utilizată, nivelul de 

umiditate şi de temperatura ambiantă. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Aspect: incolor, transparent 

Bază chimică: ester etilic al acidului cianoacrilic 

Consistenţă: Vâscozitate scăzută  

Vâscozitate: aprox. 70 mPa.s.  

Densitate: aprox. 1,07 g/cm3 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Depozitaţi într-un loc uscat, răcoros şi ferit de îngheț. 
Depozitare la sub +5°C (în frigider) asigură o durată de 
depozitare maximă. 

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 

Adezivii cianoacrilați sunt în mare parte considerați a fi 

siguri din punct de vedere fiziologic. 

 

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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