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37182 - UHU PATAFIX INVISIBLE 56 GLUE PADS MULTILINGV - 37155 

patafix invisible 
56 tablete dublu-adezive, invizibile 

 

 
 

 
 

 

DESCRIERE PRODUS 

UHU patafix INVISIBLE – alternativa inteligentă la piuneze, 
bandă adezivă și bolduri! UHU patafix INVISIBLE sunt 
tablete dublu-adezive pentru o fixare rapidă și curată a 
articolelor mici precum: fotografii, postere, cărți poștale... 
pe diverse suprafețe. UHU patafix INVISIBLE este complet 
invizibil pe suprafețele de sticlă și sub obiectele 
transparente. Poate fi îndepărtat de pe majoritatea 
suprafețelor netede, fără a lăsa vreo urmă. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Tablete dublu-adezive pentru o fixare rapidă și curată a 
articolelor mici pe diverse suprafețe, precum: uși, ferestre 
sau mobilier. Este, de asemenea, ideal pentru colaje, 
abțibilduri de ferestre, suporturi de lumânări din sticlă, 
felicitări, albume foto etc. Nu este adecvat pentru materiale 
sau suprafețe delicate. Nu utilizați pe suprafețe recent 
vopsite sau pe tapet. Încercați mai întâi pe un mic eșantion. 

 
PROPRIETĂŢI 

·Transparent 

· Fixare rapidă și curată 

· Invizibil pe sticlă 

· Poate fi îndepărtat de pe majoritatea suprafețelor netede 

 

 

 
PREGĂTIRE 

Cerinţe suprafeţe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie 
uscate şi lipsite de orice urmă de praf sau grăsime. 

 
APLICARE 

Acoperire: peliculă transparentă 

 
Instrucţiuni de utilizare: 

1) Îndepărtați o tabletă de adeziv de pe folie, având grijă să 
nu atingeți adezivul. 2) Aplicați UHU patafix INVISIBLE pe 
articolul de fixat. 3) Dezlipiți pelicula de protecție. 4) Fixați 
articolul, apăsându-l ferm pe suprafața pe care doriți să îl 
lipiți. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: transparent  
Bază chimică: LDPE- Spumă  
Consistență: Solid 

 
CONDIŢII DE DEPOZITARE 

Produsul trebuie depozitat la loc uscat, răcoros și ferit de 
îngheț. 

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

56 tablete de adeziv 

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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