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63109 - UHU GLAS BLISTER 3 G 

STICLĂ 
ADEZIV PENTRU STICLĂ RAPID, COMPLET 
TRANSPARENT, REZISTENT LA APĂ 

 
 

APLICARE 

 Instrucţiuni de utilizare: 

Aplicați un strat subțire pe una din suprafețe. Presați imediat 
părțile ce trebuie îmbinate și fixați-le. Lăsați adezivul să se 
întărească la lumina soarelui. Nu schimbați poziția părților lipite în 
timpul întăririi. În funcție de material și de cantitatea de adeziv 
aplicată, duritatea la care se poate manipula structura lipită se 
atinge după aproximativ 5 minute. 
Pete/reziduuri: Îndepărtați petele de adeziv imediat cu 
acetonă. Resturile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar 
mecanic. 
Puncte de atenţie: Produsul se întărește sub influența luminii UV, 
de exemplu, afară la lumina directă a soarelui sau înăuntru, lângă o 
fereastră. Produsul nu se întărește dacă cerul este înnorat sau la 
lumină artificială. Folosirea unei lămpi UV cu o lungime a undelor 
între 250 nm şi 350 nm permite direcționarea luminii către îmbinările 
lipite, prin urmare permițând adezivului să se întărească. 
 
 
TIMP DE ÎNTĂRIRE* 

Rezistenţa finală de lipire după: aprox. 24 ore 
 

* Timpul de întărire poate varia în funcţie de suprafaţă, cantitatea de produs utilizată, nivelul de 
umiditate şi de temperatura ambiantă. 

 
 
 

 

Descrierea produsului 

Adezivul de reparații special pentru sticlă ce se întărește la lumină 
UV este un adeziv pe bază de acrilat transparent care se întărește 
rapid atunci când este expus la lumina zilei. Este specializat în 
lipirea 
sticlei pe sticlă și a sticlei pe metal. După întărire acesta 
devine rezistent la apă, mașina de spălat vase, acțiunea 
razelor UV și la temperatură. 

 

Domeniu de aplicare 

Lipeşte sticla şi cristalul între ele şi de metal. Ideal pentru lipirea 
și repararea obiectelor de sticlă și cristal, precum o vază, un 
pahar, o carafă, o statuie, un bol, o vitrină, un blat de masă, o 
lampă sau o ramă. Nu este adecvat pentru sticlă de plumb, 
varietăți de sticlă colorată, sticlă securizată și cu folie de 
siguranță, parbrize și acvarii. 

 
Proprietăţi 

· Rapid 

· Se întăreşte la raze UV 

· Complet transparent 

· Rezistent la apă 

· Rezistent la maşina de spălat vase 

 
PREGĂTIRE 

Condiţii de lucru: Nu utilizaţi la temperaturi de sub +10°C. 

Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie 
uscate şi lipsite de grăsime și praf. 

PROPRIETĂȚI TEHNICE 

Rezistenţă la apă: Bună 

Rezistenţă la temperatură: de la -40°C la +90°C 

Rezistenţă UV: Bună 

Rezistenţă chimică: în mare parte rezistent la ulei, acizi 
diluați și soluții alcaline 

 
Specificații tehnice  
Aspect: transparent 
Bază chimică: ester uretan acrilat 

Consistenţă: Lichidă  
Vâscozitate: aprox. 6 mPa.s.  

Densitate: aprox. 0,98 g/cm3 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Depozitați adezivul la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și, de 
asemenea, ferit de razele directe ale soarelui. 

 
PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE 

Adezivul uscat este complet neutru și inofensiv din punct de vedere 
fiziologic. 

 
Dimensiuni ambalaje 

Tub 3g 

 
  

 

 

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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