34772 - UHU BOOSTER, blister 3 g PT - 34770

BOOSTER

Cola universal de reparação ativada por luz
Aplicação
Instruções de utilização:
Para furar a membrana, gire firmemente a tampa para a direita contra o tubo.
Desenrosque a parte superior da tampa para revelar o aplicador. Aplique
generosamente a cola num dos lados e pressione as partes a colar. Ligue o LED:
Segure a lâmpada em posição vertical e mova o interruptor para baixo. Ative
a função de cura, direcionando a luz azul durante 5 segundos para o adesivo
(distância < 5 cm; a emergência de calor é inofensiva). Após a utilização: Limpe
o bocal com um pano seco e volte a colocar rapidamente a tampa para evitar a
exposição do adesivo restante à luz.
Manchas/resíduos: Remova imediatamente as manchas de cola húmida com
acetona.
Especificações técnicas
Aspeto: incolor, transparente
Base química: Metoxietil cianoacrilato com iniciador UV
Condições de armazenamento
Coloque o tubo em posição vertical na lâmpada num local fresco e seco.

Descrição do produto
Cola de reparação ultrarrápida e ultra forte com uma luz LED especial que
permite colar conforme necessário: Assim que a fórmula adesiva única é ativada
pela luz azul do LED, fica totalmente curada passados apenas uns segundos.
UHU BOOSTER cola, preenche e veda todos os tipos de materiais. Graças às
excelentes propriedades de preenchimento do adesivo, as superfícies a colar
não necessitam de ser congruentes comparativamente às colas instantâneas
convencionais.

Dimensões da embalagem
Tubo de 3 g, incl. LED (pilhas incluídas)

Campos de aplicação
O UHU BOOSTER fornece uma gama de aplicação universal e funciona em
materiais transparentes e não transparentes: Cola, preenche e veda vários
plásticos, porcelana, cerâmica, vidro, metal, madeira, borracha e muito mais.
Não adequada para PE, PP e PTFE.
Propriedades
· Colade reparação ativado por luz
· Ultrarrápida e ultra forte
· Com uma luz LED de alta qualidade, incl. 2 pilhas
· Fórmula única com iniciador UV
· Preenche fendas e veda fissuras
· Funciona em todos os tipos de materiais e superfícies
Preparação
Segurança pessoal: O LED emite uma pequena quantidade de luz UV. Os raios
UV podem ser prejudiciais para os olhos e a pele. Não olhe diretamente para
fontes de luz UV. Não direcione o LED para pessoas ou animais.
Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas e
sem pó e gordura.
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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.

