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Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά εκτελεσμένων δοκιμών. Το παρών Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία μας ώστε να παρέχει τις καλύτερες 
συμβουλές συγκόλλησης.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα ή για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται, καθώς εμπλέκονται πληθώρα παραγόντων (τύπος και συνδυασμός υλικών καθώς και μέθοδος εργασίας) τα 
οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.  Οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν τις δικές τους δοκιμές και ελέγχους. Ευθύνη γίνεται μόνο αποδεκτή όσον αφορά την σταθερά υψηλή ποιότητα του προϊόντος μας.

80 αφαιρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα μαξιλαρακια 
κολλασ, λεύκο.

patafix
38067 - UHU patafix wHite 80 επιθεματα κόλλας eL / pL - 43500

απαιτήσεις επιφάνειας: Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρές, 
στεγνές και να μην έχουν σκόνη ή λιπαρότητα.

εΦαΡμόΓΗ
όδηγίες χρήσης:
1) Τραβήξτε το μαξιλαράκι και 2) ζυμώστε μέχρι να μαλακώσει. 3) Εφαρμόστε 
την UHU 
patafix στο αντικείμενο που πρόκειται να διορθωθεί. 4) Στερεώστε το στοιχείο 
πιέζοντας σταθερά στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να συνδέσετε. Για 
επαναχρησιμοποίηση: επαναλάβετε από το 2). 
λεκέδες / υπολείμματα : Τα πιθανά υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν 
με χρήση άλλου μαξιλαριού κόλλας. Η UHU patafix μπορεί να αφήσει ένα λιπαρό 
στίγμα σε απορροφητικές επιφάνειες. Αυτό συνήθως μπορεί να αφαιρεθεί με 
βενζίνη.

τεΧΝικες πΡόΔιαΓΡαΦες
εμφάνιση : Λωρίδες συγκολλητικών μαξιλαριών
Βασικό συστατικό: Τροποποιημένο καουτσούκ πολυβουτενίου
Χρώμα: Λευκό
ςυνοχή : Συμπαγής

ςυΝθΗκες απόθΗκευςΗς
 Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει 
πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

μεΓεθΗ ςυςκευαςιας
80 μαξιλαράκια κόλλας σε μορφή πλαστελίνης.

 

πεΡιΓΡαΦH πΡόiOΝτός
UHU patafix – η έξυπνη εναλλακτική σε καρφίτσες, ταινίες και πινέζες! H UHU 
patafix είναι μια αφαιρούμενη, επαναχρησιμοποιούμενη κόλλα για γρήγορη 
και καθαρή στερέωση μικρών αντικειμένων, όπως φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, 
ζωγραφιές, αφίσες σε διάφορες επιφάνειες όπως τοίχους, πόρτες ή έπιπλα. 1000 
χρήσεις στο σπίτι, το σχολείο και το γραφείο! Δερματολογικά ελεγμένη.*

*Η UHU patafix πέτυχε το αποτέλεσμα “ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ” στις δερματολογικές 
δοκιμές που διεξάχθηκαν από το ανεξάρτητο ινστιτούτο δερματολογικών 
ελέγχων dermatest®.

πεΔiό εΦαΡμόΓHς
Αφαιρούμενη και μόνιμη προσκόλληση μικρών αντικειμένων σε ξύλο, τσιμέντο, 
γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και πορσελάνη. Κατάλληλο για τοποθέτηση αφισών, 
διακοσμήσεων, μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, καλωδίων και πολλά άλλα. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Ευαίσθητα υλικά ή επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε σε 
πρόσφατα βαμμένες  περιοχές και ταπετσαρίες. Δοκιμάστε πρώτα ένα μικρό 
δείγμα.

ιΔiOτΗτες
· Αφαιρούμενα και επαναχρησιμοποιήσιμα.
· Γρήγορη και καθαρή στερέωση.
· Κρατάει σταθερά.
· Δερματολογικά ελεγμένο.
· Κατασκευάζεται στη Γερμανία.

πΡόπαΡαςκευΗ
προσωπική ασφάλεια: Κρατήστε μακριά από παιδιά: Κίνδυνος σύγχυσης με 
τσίχλες.


