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62871 - UHU CORRECTION PEN BLISTER 8 ML  

STILOU CORECTOR 
STILOU CORECTOR LICHID PENTRU CORECTURI 
RAPIDE, CURATE ȘI PRECISE 

 
APLICARE 
Instrucţiuni de utilizare: 
Agitaţi stiloul până când auziți sunetul bilelor de mixare din interior. 
Înainte de prima utilizare, îndepărtați capacul de protecție de pe 
vârful metalic. Agitaţi stiloul până când auziți sunetul bilelor de 
mixare din interior. Apăsați ușor cu stiloul pe suprafața în cauză 
pentru a aplica fluidul corector. Vârful metalic vă permite să controlați 
cantitatea distribuită, într-un mod precis și economic. Lăsați să se 
usuce câteva momente înainte de a scrie pe suprafața corectată. 
Aşezaţi capacul la loc pe stilou imediat după utilizare. 

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: fluid alb 
Bază chimică: rășină acrilat cu dioxid de titaniu 

Materie solidă: aprox. 54 % 

Densitate: aprox. 0,97 g/cm3 

  
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

UHU STILOU CORECTOR este disponibil în set de 2x5ml în 
carton cu blistere și ambalaj de 8ml în tăviță sau carton cu blistere. 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Stilou corector lichid pentru o corectură rapidă și precisă a 
textelor imprimate sau scrise de mână și a ariilor restrânse, 
precum puncte și linii. Prevăzut cu un vârf metalic special, pentru 
o aplicare foarte precisă și uniformă. Stiloul este moale și poate fi 
strâns cu ușurință. Fluidul se usucă rapid și are o putere mare de 
acoperire. Adecvat pentru toate tipurile de hârtie (cu excepția 
hârtiei termice). Ambalajul este confecționat în proporție de peste 
85% din carton reciclat. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

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

 
PROPRIETĂȚI 

· Pentru corectarea punctelor, liniilor fine și suprafețelor mici 

· Stilou moale - ușor de strâns 

· Vârf metalic pentru o aplicare precisă și uniformă 

· Uscare rapidă, putere mare de acoperire 

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

 
 

 

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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