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43932 - UHU PATAFIX WHITE 80 GLUE PADS MULTI LANGUAGE - 48810 

PATAFIX WHITE 
80 TABLETE ADEZIVE ALBE CE POT FI 
ÎNDEPĂRTATE ȘI REUTILIZATE 

 

PREGĂTIRE 
Siguranţa personală: Nu lăsați la îndemâna copiilor: 
pericol de a fi confundate cu guma de mestecat. 
Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie 
să fie uscate şi lipsite de orice urmă de praf sau 
grăsime. 

 

APLICARE 
Acoperire: Hârtie tratată cu silicon, peliculă 
Instrucţiuni de utilizare: 
1) Desprindeți tabletele și 2) frământaţi-le până devin moi. 
3) Aplicați UHU patafix pe articolul de fixat. 4) Fixați 
articolul, apăsându-l ferm pe suprafața pe care doriți să îl 
lipiți. Pentru reutilizare: reluați de la 2). 
Pete/reziduuri: Eventualele reziduuri pot fi îndepărtate prin 
tamponarea cu o altă tabletă adezivă. UHU patafix poate 
lăsa urme uleioase pe suprafețele absorbante; acestea pot 
fi îndepărtate, în mod normal, cu benzină. 

 

Specificații tehnice  
Aspect: Fâșii de tablete adezive 
Bază chimică: Cauciuc polibutadienic modificat 
Culoare: Alb 
Consistenţă: Solid 

 

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

 
Dimensiuni ambalaje 
80 tablete de adeziv 

DESCRIERE PRODUS 
UHU patafix - alternativa inteligentă la piuneze, bandă adezivă 
și bolduri! UHU patafix este un adeziv ce poate fi îndepărtat și 
reutilizat pentru o fixare rapidă și curată a articolelor mici 
precum: fotografii, cărți poștale, desene, postere... pe diverse 
suprafețe, precum pereți, uși sau mobilă. 1000 de utilizări la 
domiciliu, școală sau la birou! Testat dermatologic.* 

 
*UHU patafix a obținut calificativul “FOARTE BINE” la testele 
dermatologice efectuate de institutul independent dermatest®. 

 

DOMENIU DE APLICARE 
Atât o fixare temporară, cât și permanentă a obiectelor mici pe 
lemn, ciment, sticlă, metal, plastic și porțelan. Adecvat pentru 
fixarea posterelor, decorațiunilor, dispozitivelor electronice mici, 
cablurilor și a multor alte articole. Nu este adecvat pentru 
materiale sau suprafețe delicate. Nu utilizați pe suprafețe recent 
vopsite sau pe tapet. Încercați mai întâi pe un mic eșantion. 

 

PROPRIETĂȚI 
· Poate fi îndepărtat și reutilizat 
· Fixare rapidă și curată 
· Rezistă în mod durabil 
· Testat dermatologic 
· Fabricat în Germania 
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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