39086 - UHU GLITTER GLUE “BRILHANTE” Blister 6 x 10 ml multilíngue - 39110

Glitter Glue

Divertimento criativo e brilhante, aplicável em muitos
materiais
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 30 minutos e
completamente seca em aprox. 12 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.
Especificações técnicas
Aspeto: transparente, com partículas coloridas brilhantes
Base química: mistura de álcool polivinílico
Conteúdo sólido: aprox. 20 %
Condições de armazenamento
O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.
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” e “Brilhante”.

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”

Campos de aplicação
Adequado para diversos materiais tais como papel, cartão, madeira, etc. Não
adequada para plásticos, alguns tipos de papel revestido ou metal.
Propriedades
· Para vários materiais
· Tubo extra macio
· Aplicador de precisão
· Não escorre e não faz fios
· Sem solventes
· Testada dermatologicamente
Preparação
Segurança pessoal: A UHU Glitter Glue contém peças pequenas que podem
ser engolidas; por isso não é aconselhada para crianças com menos de 3 anos de
idade. Não aplique a UHU Glitter Glue na pele; evite o contacto com os olhos. Em
caso de contacto com a pele ou os olhos, remova imediatamente, lave os olhos
com água e procure assistência médica se for necessário.
Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas e
sem gordura nem pó.
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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados
pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do
nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

