
39086 - UHU GLITTER GLUE "BRILHANTE" BLISTER 6 X 10 ML MULTILÍNGUE

GLITTER GLUE
DIVERTIMENTO CRIATIVO E BRILHANTE, APLICÁVEL EM MUITOS MATERIAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU Glitter Glue – o divertimento reluzente criativo para
imensos materiais. Para criar quadros, cartões de felicitações,
embrulhos de prendas, molduras e muito mais com efeitos
extra reluzentes. O tubo extra maleável com aplicador de
precisão permite aplicações limpas e precisas e é ideal
para mãos pequenas. Não escorre e não faz fios. A UHU
Glitter Glue não tem solventes e é lavável com água, além
de ser dermatologicamente testada. Está disponível nas cores
"Original", "Brilhante" e "Glow in the dark"

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequado para diversos materiais tais como papel, cartão,
madeira, etc.

PROPRIEDADES
· Para vários materiais  
· Tubo extra macio    
· Aplicador de precisão  
· Não escorre e não faz fios  
· Sem solventes  
· Testada dermatologicamente

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

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
Desenrosque a tampa colorida. Comprima o tubo suavemente
para aplicar a cola. Volte a colocar a tampa depois de usar.
Dependendo da quantidade aplicada, a UHU Glitter Glue fica
seca ao toque após cerca de 60 minutos e completamente seca
em aprox. 4 horas. O contacto com a água dissolve a UHU
Glitter Glue; isso significa que não suporta as operações de
lavagem. Dica de utilização: A primeira vez que usar a UHU
Glitter Glue, experimente primeiro num bocado de papel para
ficar a saber como deve usar o novo aplicador de precisão.
Manchas/resíduos:  Depois de seca, a cola pode ser lavada a 30
ºC na máquina ou à mão. Não lave com outros artigos pois
estes podem apanhar as partículas brilhantes.
Pontos a ter em conta:  In case of contact with skin, rinse with
water.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Mistura carboximetilcelulósica

Cor: Várias cores

Cor após a cura/secagem: idêntico

Consistência: Líquida

Tempo de secagem/de
cura aprox.*:

3-4 horas

pH ca.: 5,5

Enxaguar com água: Sim

Solvente livre: Sim

Viscosidade ca.: 100000 mPa·s

Lavável: Sim

Resistência à água: Não

Solúvel em água: Sim

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície,
qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura
ambiente

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
A UHU Glitter Glue está disponível em tubos: • 6 x 10 ml
num blister – cores "Original" • 6 x 10ml num blister – cores
"Brilhante” • 24 x 20 ml numa caixa – cores "Original" • 24 x
20 ml numa caixa – "Ouro e Prata”

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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