43458 - UHU PASTA PARA PAPEL DE PAREDE UNIVERSAL PACK 125 G PT

PASTA DE PAPEL DE PAREDE NORMAL E
PESADO
PASTA DE PAPEL DE PAREDE À BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE
PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10
ºC e/ou com humidade relativa superior a 70%.
Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície
deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e
sem poeiras ou gorduras.
Tratamento prévio da superfície: Retire o papel antigo usando
um agente removedor de papel de parede, depois limpe as
superfícies para remover quaisquer resíduos de pasta, gordura
ou pó. Encha os furos e fendas com um betume para tornar
as superfícies lisas e pinte eventuais manchas para que não
sejam visíveis na superfície do papel. Em superfícies muito
absorventes aplique previamente uma camada de pasta de
papel de parede diluída (20% de água) como primário. Deixe
este primário secar durante 2 horas pelo menos. Passe com
lixa as superfícies não absorventes (por ex. látex) para retirar a
camada exterior e depois remova todo o pó.
Ferramentas: Pasting brush, bucket, stirring stick, wallpaper
table. Clean tools immediately after use with water.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pasta de papel de parede à base de carboximetilcelulose.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequada para todos os tipos de papéis de parede leves,
médios e pesados, incluindo papel de parede simplex, duplex e
acrílico.
PROPRIEDADES
· Não faz grumos
· Não mancha
· Fácil de aplicar
· Fácil de corrigir
· Super forte
· Pronta a usar em 15 minutos
· Embalagem hermética
· Pasta permanentemente fresca
· pH neutro
· Resistente à humidade

APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Add the powder in small quantities to cold water while
vigorously stirring until a lump-free paste is obtained. Let the
paste rest and stir up vigorously again after 15 minutes. The
paste is now ready to use.
Coat the wallpaper strips thoroughly and evenly with a fur roller
or brush, making sure the edges are properly covered. Fold
the strips double and allow the paste to soak in following the
instructions of the wallpaper manufacturer. Apply a strip of
paper to the wall and brush it smooth using a plastic spatula
or brush. Always smooth the wallpaper from the centre to the
edges, and from top to bottom. Make sure that the seams are
properly pressed against each other.
Manchas/resíduos: Remove traces of paste immediately by
dabbing with a clean, dry cloth. Dried paste on the surface of
the wallpaper can be removed by dabbing with a clean, damp
cloth.
Conselho: Ready-made paste remains workable for several days
when stored tightly sealed.
Pontos a ter em conta: Always hang wallpaper in accordance
with the manufacturer's instructions.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química:

Carboxy Methyl Cellulose

Cor:

Branca

Diluição:

Preparar ou misturar com água.

Resistência à humidade:

Boa

Proporção da mistura:

Consultar tabela

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS
Fisiologicamente segura.

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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PASTA DE PAPEL DE PAREDE NORMAL E
PESADO
PASTA DE PAPEL DE PAREDE À BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Pelo menos 24 meses depois da data de fabrico.
O prazo de validade depois de aberto é limitado.
Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao
abrigo do frio extremo.

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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