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36863 - UHU GLUE PEN TRAY 50 ML MULTI LANGUAGE - 40180 

GLUE PEN 
ADEZIV TIP STILOU FĂRĂ SOLVENȚI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DESCRIERE PRODUS 

Adeziv lichid, rapid, curat, pentru hârtie, sub formă de stilou. 
Aplicatorul comod asigură o aplicare economică și curată a 
adezivului fără a încreți hârtia. Lipește perfect hârtie, carton 
și etichete, nu conține solvenți și, bineînțeles, poate fi 
curățat prin spălare cu apă rece. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Adecvat pentru lipirea hârtiei, cartonului, fotografiilor, 
Styrofoam® (polistiren expandat), etichetelor, textilelor, 
etc. Ideal pentru utilizare acasă, la birou, școală și 
grădiniță. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Aplicator comod pentru o aplicare ușoară, curată și netedă 
a adezivului 

· Lipește rapid, curat și fără să încrețească hârtia 

· Fără solvenţi 

· Poate fi curățat prin spălare cu apă rece 

 
PREGĂTIRE 

Cerinţe suprafeţe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie 
curate, uscate şi lipsite de praf și grăsime. Una dintre cele 
două suprafețe trebuie să fie absorbantă. 

 
 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

UHU Glue Pen este, de preferat, aplicat și întins uniform pe 
ambele materiale de lipit. După aplicarea adezivului părțile 
trebuie unite imediat. Adezivul se usucă rapid. 

 
Prima utilizare: Rotiţi capacul cu vârf textil în sensul acelor de 
ceasornic şi îndepărtaţi sigiliul interior. Aşezaţi la loc capacul 
cu vârf textil. Strângeţi tubul cu blândeţe şi întindeţi pe hârtie, 
folosind vârful textil. Aşezaţi capacul la loc după utilizare. 

 

Pete/reziduuri: UHU Glue Pen poate fi curățat cu ușurință 
prin spălare cu apă rece. 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 

UHU Glue Pen este sigur 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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