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37241 - UHU ALL PLASTICS HHR BLISTER 33ML / 30G MULTI LINGUAL - 37595 

ALLPLAST 
ADEZIV UNIVERSAL PUTERNIC PENTRU MASE 
PLASTICE 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

În funcție de cerințele specifice, se aplică adeziv pe una sau 
pe ambele părți de îmbinat, iar acestea trebuie unite imediat. 
O rezistență inițială de lipire este obținută după 5 - 10 minute. 
Rezistența ridicată de lipire a produsului UHU All Plastics pe 
masele plastice este obținută prin dizolvarea ușoară a 
suprafeței materialului plastic. 
Din acest motiv, adezivul trebuie aplicat doar în cantități 
mici pe materialele plastice cu calibru scăzut. 
Pete/reziduuri: Reziduurile și petele de adeziv pot fi 
îndepărtate cu acetonă sau diluant pentru lac nitrocelulozic. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Specificaţii: Aspect: soluţie incoloră, transparentă 

Consistență: vâscozitate scăzută 

Conţinut de materii solide [%]: 19-22 

Solvent: cetone / ester 

Temperatură de aprindere [°C]: -19 

Clasa de pericol (VbF): A I 

 
 

 
DESCRIERE PRODUS 
UHU All Plastics este un adeziv universal, transparent, 
puternic pentru mase plastice, pentru multiple aplicații 
domestice, lucrări de artizanat, reparații și modelism. Pelicula 
dură de adeziv rămâne transparentă și este rezistentă la 
temperatură. 

 
DOMENIU DE APLICARE 
Potrivit pentru lipirea numeroaselor tipuri de mase plastice, 
precum polistiren și tipuri de polistiren cu rezistență mare 
la impact (ABS, SAN, SB, ASA), PVC dur. 
Lipește, de asemenea, materiale precum: lemn, hârtie, 
carton, piele, metale, sticlă, ceramică. Nu este adecvat 
pentru poliamidă (PA), rășină acetalică (POM), polietilenă 
(PE), polipropilenă (PP), politetrafluoretilenă (PTFE), siliconi 
(Si) și Styropor® și nu este adecvat pentru pielea folosită 
pentru articole de îmbrăcăminte. 

 
PROPRIETĂŢI 
· Realizează o legătură adezivă dură, însă flexibilă, având 
caracter termoplastic 
· Rezistent la temperaturi de la -30°C la aprox. +90°C 
· Rezistent la apă, ulei și alcool 

 

PREGĂTIRE 
Siguranţa personală: Conţine solvenţi volatili, foarte 
inflamabili. Prin urmare, se vor lua măsuri de siguranță 
corespunzătoare cu privire la prelucrare și depozitare. 
Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată 
și lipsită de praf și grăsime. 

CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE 

Adezivul uscat este neutru şi sigur din punct de vedere 
fiziologic. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

30 g 

 
 
 
 
 
 

 

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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