
6
3

3
4

1
 

2
0

1
8

0
6

2
8
 

63341 - UHU BASTELKLEBER TRAY 90 G DE / FR - 47735 

ADEZIV ȘCOLAR 
ADEZIV FĂRĂ SOLVENȚI, CU PRIZĂ RAPIDĂ, ÎN TUB 

VERTICAL LA ÎNDEMÂNĂ 
Pete/reziduuri: Urmele de adeziv pot fi îndepărtate cu apă caldă. 
Odată ce adezivul s-a uscat nu se va mai dizolva în apă și 
îndepărtarea acestuia este dificilă, chiar și prin utilizarea acetonei 
sau diluantului nitro. 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE  
Aspect: alb lăptos 
Bază chimică: acetat vinilic/copolimeri de etilenă 

Vâscozitate: aprox. 70 - 115 50 mPa.s. 

Solvent: Apă 

MATERIE SOLIDĂ: aprox. 55 %  
Densitate: aprox. 1,04 +- 0,01 g/cm³  
Valoare-pH: aprox. 3,5 - 5 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

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

 
DIMENSIUNI AMBALAJE 

Tub vertical ce conține 60g 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

UHU Crafts Glue este un adeziv alb, fără solvenți și cu priză rapidă, 
într-un tub vertical unic - întotdeauna gata de utilizare, până la 
ultima picătură. Transparent la uscare, pentru aplicații de 
artizanat/lucru manual. Lipește rapid și permanent toate materialele 
obișnuite de artizanat. 

 

DOMENIU DE APLICARE 

Lipește hârtie, carton, piele (nu este adecvat pentru articole de 
îmbrăcăminte), materiale textile, fetru, fibre liberiene, flori uscate și 
textile, plută împreună, dar și în combinație cu multe materiale plastice, 
din metal, laminate, din piatră sau Styrofoam®. Poate fi folosit pe 
majoritatea materialelor, atâta timp cât una dintre părțile de lipit 
absoarbe apa sau este poroasă. Nu este potrivit pentru PE, PP. 

 

PROPRIETĂȚI 

· Fără solvenți 

· Priză rapidă 

· Într-un tub vertical la îndemână 

· Se usucă transparent 

· Lipește toate materialele de artizanat obișnuite 
 

PREGĂTIRE 

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

 

APLICARE 

Instrucţiuni de utilizare: 

Adezivul este în mod normal aplicat doar pe una dintre suprafețe. 
Timpul de lucru este între 3 și 10 minute, în funcție de cantitatea de 
adeziv aplicată și capacitatea de absorbție a părților ce trebuie lipite.  
Uniți părțile înainte ca adezivul să se usuce. 

 

 

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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