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38996 - UHU YOUNG CREATIV`ARTS & CRAFTS GLUE BLISTER 100 G MULTI LANGUAGE - 38995 

ARTS & CRAFTS GLUE 
ADEZIV FĂRĂ SOLVENȚI PENTRU LUCRU MANUAL,  

CU O SPATULĂ COMODĂ INTEGRATĂ 

 
 

 

DESCRIERE PRODUS 

UHU Arts  &  Crafts Glue - adezivul fără solvenți pentru 
creații decorative. Este adecvat pentru toate materialele 
obișnuite pentru activități creative și este transparent după 
uscare. Într-un flacon comod, pentru o lipire ușoară și curată. 
Este prevăzut cu o spatulă integrată pentru o aplicare 
uniformă a adezivului. Adezivul poate fi curățat prin spălare 
la 30°C. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Lipește hârtie, carton, pâslă, material textil, perle, lemn, 

materiale naturale etc. Nu este adecvat pentru PE, PP. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Fără solvenți 

· Se usucă transparent 

· Flacon moale – ideal pentru copii 

· Prevăzut cu o spatulă integrată 

· Poate fi curățat prin spălare la 30°C 

 
PREGĂTIRE 

Siguranţa personală: UHU Arts & Crafts Glue conține piese 
mici, care pot 

fi înghițite; prin urmare, nu se recomandă utilizării de către 

copii cu vârsta sub 3 ani. 

Cerinţe suprafeţe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie 

uscate şi lipsite de orice urmă de praf sau grăsime. 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

Pentru a-l deschide, răsuciți aplicatorul galben în sensul 

acelor de ceasornic și strângeți flaconul cu blândețe. 

Aplicați adezivul, întindeți-l într-un strat subțire și uniform 

cu ajutorul spatulei. Părțile sunt apoi lipite imediat. 

Adezivul umed se poate curăța prin spălare cu apă rece. 

Adezivul uscat poate fi curățat prin spălare 30°C (în 

mașina de spălat vase). 

Pete/reziduuri: Se poate curăța prin spălare cu apă 

rece, atâta timp cât adezivul este umed. Odată uscat, 

acesta poate fi curățat prin spălare la 30°C (în mașina de 

spălat vase). 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  

Aspect: dispersie vâscoasă, albă 

Bază chimică: dispersie apoasă bazată pe acetat de polivinil 

Vâscozitate: aprox. 70 mPa.s.  

Densitate: aprox.1,06 g/cm³  
Valoare-pH: aprox. 5 
 
CONDIŢII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

UHU Young Creativ’Arts & Crafts Glue este 

disponibil într-un flacon de 100ml în carton cu 

blistere. 

 
 

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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