
37366 - UHU PATAFIX INVISÍVEL CARTEIRA DE 56 PASTILHAS DE COLA IT / PT

PATAFIX INVISÍVEL
56 PASTILHAS DE COLA DE DUPLA FACE, INVISÍVEIS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU patafix INVISÍVEL – a alternativa inteligente a alfinetes, fita
 adesiva e pioneses! As UHU patafix INVISÍVEL são pastilhas
 de cola de dupla face para uma fixação rápida e limpa de
 pequenos objetos como fotografias, posters, postais ... a várias
 superfícies. A UHU patafix INVISÍVEL é absolutamente invisível
 em superfícies de vidro e por baixo de objetos transparentes.
 Removível da maior parte das superfícies sem deixar marcas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Pastilhas de cola de dupla face para uma fixação rápida e
limpa de pequenas coisas em várias superfícies, tais como
portas, janelas ou móveis. São também ideais para colagem,
autocolantes de janela, porta velas em vidro, cartões de
felicitações, álbuns de fotografias, etc.
Não adequada para materiais ou superfícies delicados.
Não deve usar em superfícies pintadas recentemente nem
sobre papel de parede. Experimente primeiro numa amostra
pequena.

PROPRIEDADES
· Transparente  
· Fixação rápida e limpa  
· Invisível no vidro  
· Removível da maior parte das superfícies

PREPARAÇÃO
Requisitos da superfície:   As superfícies a colar devem estar
limpas, secas e sem gordura nem pó.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
1) Remove a glue pad from the foil, being careful not to touch
the adhesive. 2) Apply to the item to be fixed. 3) Peel off cover
film. 4) Fix the item by pressing firmly to the surface to which
you want to attach it.
Pontos a ter em conta:  Do not touch the adhesive as this reduces
the adhesive strength.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Copolímero de acrilato

Cor: Transparente

Consistência: Sólida

Flexível: Sim

Temperatura mínima de
aplicação:

5 °C

Temperatura máxima da
aplicação:

40 °C

Resistência à humidade: Boa

Solvente livre: Sim

Transparente: Sim

Resistência a raios UV: Muito boa

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
56 Glue pads

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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