44016 - UHU FIX CAIXA 50 PEÇAS EN / ES / PT

FIX
PASTILHAS DE COLA FORTE DE DUPLA FACE
APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Cole a pastilha de cola no objeto a fixar. Retire a película
protetora sem tocar no adesivo. Aplique o objeto no local
desejado e pressione com força.
Manchas/resíduos: Remova os resíduos adesivos mecanicamente
e, se necessário, limpe as superfícies com acetona. A pastilha
só pode ser removida completamente de substratos lisos, sólidos
e não sensíveis.
Pontos a ter em conta: Não toque no adesivo porque isso reduz a
força de aderência da fita.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pastilhas adesivas fortes, de dupla face para fixação rápida,
limpa e permanente de pequenos objetos sem a necessidade
de utilizar pregos parafusos e alfinetes. Para utilização em
casa, bricolage e escritório.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Fixa pequenos objetos em metal, vidro, materiais plásticos,
tecido, papel, cartão, etc.
Não adequado para materiais ou superfícies delicadas. Não
utilizar em áreas recentemente pintadas e papel de parede.
Experimente primeiro num local pouco visível.
PROPRIEDADES
· pastilhas adesivas de dupla face
· forte: até 300 g/pastilha
· imediata e permanente
· resistente à temperatura

PE-foam coated with synthetic
rubber

Consistência:

Sólida

Cor:

Branca

Elasticidade:

Muito boa

Espessura (mm):

1.6 mm

Flexível:

Sim

Resistência a raios UV:

Muito boa

Resistência à humidade:

Boa

Resistência à água:

Muito boa

Solvente livre:

Sim

Temperatura máxima da
aplicação:

40 °C

Temperatura mínima de
aplicação:

5 °C

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
Disponível como: - Carteira com 56 blocos de cola adesiva
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

PREPARAÇÃO
Requisitos da superfície: A superfície deve estar limpa e isenta de
óleo e gordura.

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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