47378 - UHU VERNIZ COLA "BRILHANTE" BLISTER 150 ML MULTI-IDIOMA

VERNIZ-COLA
COLA, REVESTE, DÁ ACABAMENTO
APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
A UHU Creativ Verniz Cola é fácil de aplicar com um pincel
ou uma esponja. Uma vez cortado o motivo do guardanapo
e levantada a camada superior (impressa), aplique uma
camada de base de cola ao objeto, depois assente o motivo do
guardanapo na cola antes que esta seque e alise e ajuste a sua
posição com um pincel ou algo semelhante. Deixe secar por um
curto período de tempo. Efetue o acabamento aplicando uma
camada final de cola. Isso dará um toque final ao seu trabalho
e serve também de revestimento. Tenha em atenção que a UHU
Creativ Verniz Cola não deve ser aplicada muito espessa, para
limitar o engelhamento do papel. Se pretender fazer alguma
coisa em papel ou cartão (por ex. cartões de felicitações ou
convites), aplique pequenos pontos do produto para fixar os
motivos no seu lugar em vez de aplicar a camada de base.
Manchas/resíduos: Antes de secar, a UHU Creativ Verniz Cola
pode ser removida com água, à qual pode juntar um pouco
de detergente da louça. Depois de seca, a UHU Creativ Verniz
Cola não pode ser removida com água. Utilize um solvente, tal
como a acetona, para limpar os resíduos secos dos pincéis ou
esponjas. As partículas do produto podem ser removidas dos
dedos esfregando ou lavando as mãos repetidamente.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Verniz-cola UHU – o material de colagem perfeito para criar
fantásticas decorações com papel de guardanapo e aplicar
técnicas de découpage em praticamente todas as superfícies.
Cola, reveste, dá acabamento. Seca sem deixar resíduos. Alto
rendimento e secagem rápida. Isento de solventes. Rápido e
fácil de usar, lavável e resistente à luz solar. É também ideal
para endurecer tecidos, colar puzzles, decorar com areia,
lantejoulas e purpurinas, bem como para revestir fotografias.
Disponível em tom brilhante ou mate.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química:

Dispersão de acetato de polivinilo

Consistência:

Líquida

Cor:

Branca

Cor após a cura/secagem: Transparente
Densidade ca.:

1,05 g/cm³

Enxaguar com água:

Sim

Lavável:

Sim

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequado para criar decorações com papel de guardanapo
ou outros materiais finos em praticamente todas as superfícies,
como terracota, gesso, pedra, vidro, papel, cartão, papel
machê, Styropor® ou plástico. Também serve como
endurecedor de tecidos, adesivo para fixar puzzles ou cola
para areia, lantejoulas e purpurinas polvilhadas. É também
adequado para revestir fotografias.

Resistência final da
colagem depois:

12 horas

Resistência à água:

Não

Solvente livre:

Sim

Tempo de secagem/de
cura aprox.*:

5-15 minutos

Transparente:

Sim

PROPRIEDADES
· Cola, reveste, dá acabamento
· Seca sem deixar resíduos
· Lavável e resistente à luz solar
· Secagem rápida
· Isento de solventes
· Também serve como adesivo para fixar puzzles

Viscosidade:

Viscosidade baixa

Viscosidade ca.:

200 mPa·s

pH ca.:

4,5

PREPARAÇÃO
Requisitos da superfície: As áreas a serem coladas devem estar
secas e livres de quaisquer poeiras ou gorduras.

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície,
qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura
ambiente
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
Recipiente de 150 ml

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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VERNIZ-COLA
COLA, REVESTE, DÁ ACABAMENTO
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
O produto deve ser armazenado num local seco, fresco e
abrigado da geada.

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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