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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.

32 ισχυρά, άφάιρουμενά κάι επάνάχρησιμοποιουμενά 
μάξιλάράκιά κολλάσ

patafix deco
40016 - UHU patafix deco 32 μαξιλαρακια κόλλας eL / pL - 40015

ΠρόΠαραςκευή
Προσωπική ασφάλεια: Κρατήστε μακριά από παιδιά: Κίνδυνος σύγχυσης με 
τσίχλες.
απαιτήσεις επιφάνειας: Οι επιφάνειες κόλλησης πρέπει να είναι καθαρές, 
στεγνές, χωρίς έλαια, λιπαρότητα και σκόνη.

εΦαρμόΓή
όδηγίες χρήσης:
1) Τραβήξτε το μαξιλαράκι κόλλας και 2) πλάστε το μέχρι να μαλακώσει. 3) 
Εφαρμόστε το UHU patafix μοιράζοντας ομοιόμορφα (κάθε 5 - 10 cm), σε σχέση 
με το μέγεθος του αντικειμένου που θα στερεωθεί. 4) Στερεώστε πιέζοντας 
σταθερά. 5) Για να αφαιρέσετε, προσεκτικά ξεκολλήστε  το αντικείμενο 
τραβώντας με  ελαφριά κυκλική κίνηση. Για επαναχρησιμοποίηση: επαναλάβετε 
από το βήμα 2). 
λεκέδες / υπολείμματα : Τα πιθανά υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν 
με χρήση άλλου μαξιλαριού κόλλας. Το 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: Μπεζ
ςυνοχή : Συμπαγής

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

μεΓεθή ςυςκευαςιας
32 μαξιλαράκια κόλλας

 

ΠεριΓραΦH ΠρόioΝΤός
UHU patafix deco – ο δυνατός και έξυπνος βοηθός για τις διακοσμήσεις 
σας! Ισχυρά, αφαιρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα σε 
μορφή πλαστελίνης για στερέωση όλων των ειδών των διακοσμητικών και 
των αξεσουάρ με βάρος έως και 2kg (σε βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής). Το 
εύπλαστο υλικό  γεμίζει τις κοίλες επιφάνειες καθώς προσαρμόζεται τέλεια και σε 
ανώμαλες επιφάνειες. Δερματολογικά ελεγμένη.*

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

ΠεΔiό εΦαρμόΓHς
Στερεώστε διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών με βάρος έως και 2 
kg σε διάφορες επιφάνειες. Το εύπλαστο υλικό γεμίζει τις κοίλες επιφάνειες 
καθώς προσαρμόζεται τέλεια και σε ανώμαλες επιφάνειες. Δερματολογικά 
ελεγμένη.* Το μέγιστο φορτίο των 2 kg επιτυγχάνεται υπό βέλτιστες συνθήκες, 
δηλ. επίπεδα αντικείμενα (βάθους < 1 cm) σε ομαλές και στερεές επιφάνειες, 
χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 6 επιθέματα σε θερμοκρασία δωματίου (βλέπε 
οδηγίες χρήστη). ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ευαίσθητα υλικά ή επιφάνειες. Μην 
χρησιμοποιείτε σε πρόσφατα βαμμένες  περιοχές και ταπετσαρίες. Δοκιμάστε 
πρώτα ένα μικρό δείγμα.

ιΔioΤήΤες
· Ισχυρά, αφαιρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα.
· Για στερέωση διακοσμητικών και αξεσουάρ.
· Δερματολογικά ελεγμένα.
· Κατασκευάζονται στη Γερμανία.


