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37252 - UHU EXPANDED POLYSTYRENE HHR BLISTER 33ML / 27G  

POR 
ADEZIV SPECIAL PENTRU POLISTIREN, CU PRIZĂ 
RAPIDĂ 

 

 

APLICARE  
Instrucţiuni de utilizare: 
Adezivul este aplicat în mod normal pe ambele suprafețe. 
Perioada de lipire depinde de cantitatea de adeziv aplicată și de 
capacitatea de absorbție a materialului ce trebuie lipit. Aderența 
fermă este obținută între 5 și 20 minute după aplicare. 
Momentul corect pentru lipire a fost atins atunci când adezivul, 
atins ușor cu degetele, devine uscat la atingere (așa-numitul 
test la atingere). 
Pete/reziduuri: Utilizați UHU dizolvant special pentru por sau 
benzină ușoară 

pentru îndepărtarea petelor de adeziv și pentru curățarea uneltelor 
de lucru (pensule etc.). 
Recomandare: 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. 

 
 

DESCRIERE PRODUS 

UHU POR este un adeziv cu priză rapidă special pentru lipirea 
polistirenului expandat, de exemplu Styropor® și în combinație cu 
alte materiale. Formează o peliculă elastică de adeziv, cu o 
rezistență ridicată la îmbătrânire, incoloră și rezistentă la apă. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Potrivit pentru polistiren expandat, de exemplu Styropor® și în 
combinație cu alte materiale, precum lemn, hârtie, metal, 
ceramică, gips, material textil și diverse materiale plastice. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Cu priză rapidă 

· Peliculă elastică de adeziv, incoloră, care nu îmbătrânește 

· Rezistent la apă 

 
PREGĂTIRE 

Condiţii de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +5°C. 

Siguranţa personală: UHU por conţine solvenţi volatili, ușor 
inflamabili; trebuie luate măsuri de precauţie corespunzătoare în 
timpul utilizării şi depozitării. Cerinţe suprafeţe: Suprafața trebuie 
să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: ușor gălbui, transparent  
Bază chimică: Cauciuc sintetic  
Densitate: aprox. 0,79 g/cm3 
Specificaţii: Aspect: ușor gălbui, transparent 

Consistenţă: Vâscozitate medie  
Solvent: Amestec de solvenți alifatici  
Conținut de materii solide (%): aprox. 32 
Temperatura de aprindere [°C]: aprox. -5 

Clasa de pericol (VbF): A I 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

40 g, 570 g 

 

 
 
 
 

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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