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63217 - UHU HART BLISTER 35 G PT / ES / EL - 38340 

HART 
ADEZIV SPECIAL PENTRU ASAMBLAREA PIESELOR  

MICI ÎN CONSTRUIREA MACHETELOR 

 
 

DESCRIERE PRODUS 
Adeziv complet transparent, cu priză rapidă, special pentru 
asamblarea pieselor mici în construirea machetelor, în 
lucrările de artizanat și pentru uz general acasă. Este în 
special adecvat pentru lemn balsa și materiale lemnoase. 
Acesta formează o peliculă dură, prin urmare este adecvat și 
pentru întărirea și consolidarea suprafețelor slăbite și pentru 
întărirea suprafețelor multor tipuri de materiale. 

 
DOMENIU DE APLICARE 
Adecvat pentru lemn balsa, materiale pe bază de lemn, metal 
și multe tipuri de materiale plastice. Pentru construirea 
machetelor. Nu este adecvat pentru Styrofoam®, PE, PP, 
PA, POM, PTFE, silicon. 

 
PROPRIETĂȚI 
· Complet transparent 
· Pentru asamblarea pieselor mici în construirea 
machetelor, în lucrările de artizanat și pentru uz general 
acasă 
· În special adecvat pentru lemn balsa și materiale din lemn. 
· Formează o peliculă dură pentru a consolida suprafețele 
slăbite 

 

 
PREGĂTIRE 
Siguranţa personală: Adezivul conţine solvenţi volatili, 
foarte inflamabili. Prin urmare, se vor lua măsuri de siguranță 
corespunzătoare cu privire la prelucrare și depozitare. 
Asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată atunci când 
utilizați adezivul. 
Cerinţe suprafeţe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată 
și lipsită de praf și grăsime. 

 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 
Întindeți adezivul pe una sau ambele componente de lipit, în 
funcție de cerințe și uniți-le imediat. 
Pete/reziduuri: Adezivul întins trebuie şters cât mai repede 
posibil. Reziduurile şi petele uscate de pe textile pot fi 
înlăturate cu dizolvant pentru UHU sau cu acetonă. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Bază chimică: Nitroceluloză  
Vâscozitate: aprox. 80-110 mPa.s.  
Densitate: aprox. 0,94 g/cm3 
Specificaţii: Aspect: Soluţie incoloră, foarte transparentă 
Consistenţă: Vâscozitate medie  
Solvent: Amestec de esteri cu punct de fierbere scăzut  
Conţinut de materii solide [%]: aprox. 30% 
Temperatura de aprindere [°C]: -13 
Clasa de pericol (VbF): A I 

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

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 
Adezivul uscat este inert, complet neutru şi sigur din punct de 
vedere fiziologic. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 
35 g, 125 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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