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47269 - UHU CREATIV’FABRICS, FELT & RIBBONS BLISTER 38 ML MULTILANGUAGE - 47265 

CREATIV ADEZIV PENTRU TEXTILE, FETRU ȘI PANGLICI 
FLEXIBIL, REZISTENT LA SPĂLARE ȘI CURĂȚARE CHIMICĂ 

 
 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

Se poate folosi o pensulă sau o spatulă pentru aplicarea adezivului. 
În cele mai multe cazuri este suficientă aplicarea adezivului doar pe 
una dintre părți. Părțile pot fi asamblate fie imediat, fie după un timp 
de uscare de nu mai mult de aprox. 5 minute. După aprox. 30 
minute, ansamblul lipit poate fi călcat cu fierul (setarea fierului 
conform tipului de material; astfel se scurtează timpul de lipire și 
este îmbunătățită rezistența la spălare și la curățare). 
Pete/reziduuri: Petele proaspete de adeziv pot fi îndepărtate cu 
apă. Adezivul uscat este extrem de greu de îndepărtat, din cauza 
bunei rezistențe a produsului la solvenți și la produsele de curățat. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: substanță ușor opacă  
Bază chimică: dispersie de ester al acidului acrilic  
Consistență: Cremos 
Vâscozitate: aprox. 50,000-70,000 mPa.s. 

Materie solidă: aprox. 46% 

Densitate: aprox. 1,04 g/cm3 

 
 

 
 
 
 
 

DESCRIERE PRODUS 

UHU Creativ Adeziv pentru textile, fetru și panglici este un adeziv 
cu priză rapidă, nu conține solvenți, este rezistent la spălare și 
curățare chimică (dacă este călcat), nu are miros și este 
transparent atunci când este uscat. Pelicula de adeziv este foarte 
flexibilă și rezistentă la îmbătrânire și la lumină - adezivul ideal 
pentru confecționarea păpușilor, animalelor de pluș, marionetelor, 
florilor textile, hainelor, genților, felicitărilor, legăturilor de cărți, 
decorațiunilor de cameră, colajelor, ornamentelor cu panglici și 
multe altele. 

 
DOMENIU DE APLICARE 

Lipește materiale textile, fetru și panglici, și în combinație cu multe 
alte materiale. Este adecvat, de asemenea, pentru lână, vată, 
ciucuri, sârmă plușată, sfoară etc. Nu este adecvat pentru mătase 
și textile cu un procent de peste 60% material sintetic. 

 
PROPRIETĂȚI 

· Rezistent la spălare și curățare chimică 

· Flexibil 

· Rezistent la îmbătrânire și la lumină 

· Fără miros atunci când este uscat 

· Priză rapidă 

· Fără solvenți 

Produs în Germania 

 
PREGĂTIRE 

Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie 
uscate şi lipsite de orice urmă de praf sau grăsime. 

CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

tub: 38ml 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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