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63597 - UHU CORRECTION FLUID 20 ML 

FLUID CORECTOR 
FLUID CORECTOR ALB PENTRU CORECTURI 
RAPIDE PE SUPRAFEȚE MAI MARI 

 
 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Fluid corector alb pentru corecturi rapide pe suprafețe mai mari pe 
toate tipurile obișnuite de hârtie (cu excepția hârtiei termice). 
Fluidul alb se usucă rapid și are o putere mare de acoperire. Într-un 
flacon la îndemână, cu pensulă integrată pentru utilizare acasă, la 
școală și la birou. Ambalajul este confecționat în proporție de 85% 
din carton reciclat. 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 

Adecvat pentru texte imprimate sau scrise de mână pe toate tipurile 
de hârtie (cu excepția hârtiei termice). Nu este adecvat pentru 
hârtie termică. 

 
PROPRIETĂŢI 

· Pentru corecturi pe suprafețe mai mari 

· Uscare rapidă și putere mare de acoperire 

· Flacon la îndemână cu pensulă integrată 

· Adecvat pentru toate tipurile de hârtie (cu excepția hârtiei termice) 

 
APLICARE  
Instrucţiuni de utilizare: 
Agitaţi flaconul bine înainte de utilizare. Agitaţi flaconul bine 
înainte de utilizare. Folosiți pensula pentru a aplica fluidul corector 
pe suprafața în cauză. Cantitatea de fluid poate fi controlată 
prin ștergerea pensulei de interiorul flaconului. Lăsați să se usuce 
câteva momente înainte de a scrie pe suprafața corectată. 
Închideți flaconul imediat după utilizare. Nu este necesară 
folosirea de diluant. 
Pete/reziduuri: Fluidul corector poate fi îndepărtat de pe 
suprafețele netede, după uscare, de preferat printr-o acțiune 
mecanică, folosind o lamă sau o spatulă. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Aspect: fluid alb 

Bază chimică: rășină acrilat cu dioxid de titaniu 

Materie solidă: aprox. 54 % 

   Densitate: aprox. 0,97 g/cm3 

 
CONDIŢII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

UHU FLUID CORECTOR este disponibil într-un flacon de 20 
ml cu pensulă, în tăviță 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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