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39017 - UHU GLITTER GLUE“ORIGINAL”BLISTER 6 x 10 ML MULTI LANGUAGE - 39040 

GLITTER GLUE 
ADEZIV CU PARTICULE DE SCLIPICI 

 
 

APLICARE  
Instrucțiuni de utilizare: 
Deschideți răsucind capacul colorat. Apăsați ușor pe tub 
pentru a aplica adezivul. Puneți capacul la loc după utilizare. 
În funcție de cantitatea aplicată, UHU Glitter Glue este uscat 
la atingere după aproximativ 30 minute și complet uscat după 
aproximativ 12 ore. Îmbibarea cu apă dizolvă UHU Glitter 
Glue; acest lucru înseamnă că nu va rezista la operațiunile 
de spălare. 
Truc la îndemână: Prima dată când utilizați UHU Glitter 
Glue, exersați prin aplicarea pe o bucățică de hârtie 
pentru a vă deprinde cu utilizarea noului aplicator de 
precizie. 
Pete/reziduuri: Odată uscat, lipiciul poate fi curățat prin 
spălare la 30°C în mașina de spălat sau manual. Nu 
spălați împreună cu alte articole, deoarece acestea pot 
aduna particulele de sclipici. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 
Aspect: transparent, cu particule colorate de sclipici 
Bază chimică: amestec de polivinil alcool 
Materie solidă: aprox. 20 % 

 
 

DESCRIERE PRODUS 
UHU Glitter Glue – Adeziv cu particule de sclipici pentru 
decorarea creativă și artizanală a multor materiale. Pentru 
a crea fotografii, vederi, ambalaje de cadouri, rame de 
fotografii și multe altele cu efecte de sclipici extra-
strălucitor. Tubul foarte moale cu aplicator de precizie 
permite o decorare ușoară și curată și este ideal pentru 
mânuțele copiilor. Nu se scurge și nu se întinde. UHU 
Glitter Glue nu conține solvenți, poate fi curățat prin 
spălare cu apă și este, de asemenea, testat dermatologic. 
Disponibil în variantele de culori “Original”și “Shiny” 

 
DOMENIU DE APLICARE 
Adecvat pentru diverse materiale, precum: hârtie, carton, 
lemn etc. Nu este adecvat pentru materiale plastice, unele 
tipuri de hârtie cretată sau metal. 

 
PROPRIETĂȚI 
· Pentru diverse materiale 
· Tub foarte moale 
· Aplicator de precizie 
· Nu se scurge și nu se întinde 
· Fără solvenți 
· Testat dermatologic 

 

PREGĂTIRE 
Siguranţa personală: UHU Glitter Glue cuprinde piese mici, 
care pot fi înghițite; prin urmare, nu se recomandă utilizării de 
către copii cu vârsta sub 3 ani. Nu aplicați UHU Glitter Glue pe 
piele; evitați contactul cu ochii. În cazul în care produsul intră 
în contact cu pielea sau ochii, spălați imediat, clătiți ochii cu 
apă și adresați-vă medicului, dacă este necesar. 
Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie 
uscate şi lipsite de orice urmă de praf sau grăsime. 
 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 
Produsul trebuie depozitat la loc uscat, răcoros și ferit de 
îngheț. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 
UHU Glitter Glue este disponibil în tuburi: 

 
• 6 x 10ml pe carton cu blistere - culori “Original” 
• 6 x 10ml pe carton cu blistere - culori “Shiny” 
 
• 24 x 20ml în cutie - culori “Original” 
• 24 x 20ml în cutie - culori “Gold & Silver” 

 
 

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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