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36476 - UHU CORRECTION ROLLER MINI BLISTER 5 MM x 6 M MULTI LANGUAGE - 50350 

BANDĂ CORECTOARE MINI 
FORMAT MINI LA ÎNDEMÂNĂ - IDEAL PENTRU 
PENARE 

 

 

APLICARE  

Instrucţiuni de utilizare: 

Deschideți și fixați capacul de protecție, așezați vârful rolei pe zona 

unde doriți să faceți corectura și rulați-o trăgând înapoi, apăsând 

ușor pentru a aplica banda. Se poate scrie peste corectură imediat. 

Banda corectoare poate fi întinsă, dacă este nevoie, folosind 

şurubul de reglare. Închideți capacul de protecție după utilizare. 

UHU Bandă Corectoare Mini poate fi folosită în aproape orice 

unghi, făcând-o ideală și pentru stângaci. 

Pete/reziduuri: Fluidul corector poate fi îndepărtat de pe 

suprafețele netede, atunci când s-a uscat, de preferat printr-o 

acțiune mecanică, folosind o lamă sau o spatulă. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  

Aspect: bandă corectoare albă 

Bază chimică: rășină acrilat cu dioxid de titaniu 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
PROPRIETĂŢI FIZIOLOGICE 

UHU BANDĂ CORECTOARE MINI este sigură din punct de vedere 

fiziologic. 

 
DESCRIERE PRODUS 

Bandă Corectoare Mini. Bandă mini practică pentru o corectură 

rapidă, curată și precisă a textelor imprimate sau scrise de mână. 

Adecvată pentru aproape toate tipurile de hârtie. Se poate 

scrie peste corectură imediat, nu necesită timp de uscare și nu 

conține solvenți. Cu un capac integrat de protecţie a benzii şi ce 

serveşte drept suport, control al nivelului benzii și ca șurub de 

strângere a benzii. Ideală pentru penare. Lungimea benzii este 

de 6,0m, iar lățimea 

sa este de 5,0mm. Rola (carcasa) este confecționată din 100% 

plastic reciclat și ambalajul este confecționat în proporție de peste 

85% din carton reciclat. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Pentru texte imprimate sau scrise de mână, pe 
aproape toate tipurile de hârtie. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Format mini la îndemână – ideal pentru penare 

· Pentru o corectură rapidă și precisă a textelor imprimate sau 
scrise de mână 

· Se poate scrie peste corectură imediat – fără timp de uscare 

· Adecvată pentru aproape toate tipurile de hârtie · Fără solvenți 

· Rolă (carcasă): 100% plastic reciclat 

·Cu capac integrat pentru protecția benzii și suport de sine 
stătător 

· Bandă 6,0m x 5,0mm 

· Prevăzută cu control al nivelului benzii şi şurub de strângere a 
benzii 

· Ambalaj >85% carton reciclat 

DIMENSIUNI AMBALAJE 

UHU BANDĂ CORECTOARE MINI este disponibilă cu o 

lungime a benzii de 6m și o lățime de 5mm; rolă de unică 

folosință în tăviță, cutie pliabilă sau 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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