
37377 - UHU PATAFIX DECO 32 PASTILHAS IT / PT

PATAFIX DECO
32 PASTILHAS DE COLA FORTES, REMOVÍVEIS E REUTILIZÁVEIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU patafix deco – a ajuda inteligente e forte para
decorações! Pastilhas de cola forte, removível e reutilizável
para afixar todo o tipo de acessórios de decoração até 2 kg de
peso (em condições de aplicação ótimas). A massa preenche
os espaços vazios e assim também se adapta perfeitamente
a superfícies irregulares. Testada dermatologicamente.* *A
UHU patafix deco alcançou o resultado de “MUITO BOM” nos
testes dermatológicos efetuados pelo instituto independente
Dermatest®.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Afixa decorações e acessórios de todo o tipo com peso até
2 kg em diversas superfícies. A massa preenche os espaços
vazios e assim também se adapta perfeitamente a superfícies
irregulares. A carga máxima de 2 kg é alcançada em
condições ótimas, i.e. objetos planos (profundidade < 1cm) em
superfícies lisas e sólidas, usando um mínimo de 6 pastilhas à
temperatura ambiente (ver instruções de utilização).
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
· Forte, removível e reutilizável  
· Para afixar decorações e acessórios  
· Testada dermatologicamente  
· Produzida na Alemanha

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

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
1) Puxe uma pastilha e 2) amasse até ficar macia. 3) Distribua
uniformemente (a cada 5-10 cm, dependendo da dimensão do
objeto a fixar). 4) Fixe premindo firmemente. 5) Para remover o
objeto, retire-o aplicando uma ligeira rotação ou puxando para
fora da superfície. Para reutilizar: repita a partir de 2).
Manchas/resíduos:  Eventuais resíduos podem ser removidos
agarrando-os com outra pastilha de cola. A UHU patafix
pode deixar uma marca gordurosa em algumas superfícies
absorventes que pode ser removida com benzina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Poliisobutileno com enchimento
anorgânico

Cor: Bege

Consistência: Kneadable putties

Flexível: Sim

Temperatura mínima de
aplicação:

10 °C

Temperatura máxima da
aplicação:

40 °C

Resistência à humidade: Boa

Solvente livre: Sim

Resistência a raios UV: Boa

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
32 pastilhas de cola

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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