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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.

56 αυτοκολλητα διπλης οψης, αορατα
patafix iNViSiBLE

37156 - UHU patafix iNViSiBLE 56 επιθεματα κόλλας EL / pL / EN - 37155

όδηγίες χρήσης:
1) Αφαιρέστε ένα αυτοκόλλητο από το φύλλο, προσέχοντας να μην αγγίξετε την 
κόλλα. 2) Εφαρμόστε το αυτοκόλλητο UHU patafix INVISIBLE στο αντικείμενο 
προς στερέωση. 3) Αποκολλήστε τη μεμβράνη καλύμματος. 4) Στερεώστε 
το αντικείμενο, πιέζοντας γερά στην επιφάνεια στην οποία θέλετε να το 
προσαρτήσετε. 

τεΧΝικες πΡόΔιαΓΡαΦες
εμφάνιση : διάφανο
Βασικό συστατικό: LDPE- Αφρός
ςυνοχή : Συμπαγής

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

μεΓεθή ςυςκευαςιας
56 Αυτοκόλλητα διπλής όψης αόρατα

 

πεΡιΓΡαΦH πΡόiOΝτός
UHU patafix INVISIBLE – η έξυπνη εναλλακτική σε καρφίτσες, ταινία και πινέζες! 
Τα UHU patafix INVISIBLE είναι διαφανα αυτοκόλλητα διπλής όψης για γρήγορη 
και καθαρή στερέωση μικρών αντικειμένων, όπως φωτογραφίες, αφίσες, 
καρτ-ποστάλ σε διάφορες επιφάνειες. Τα UHU patafix INVISIBLE είναι απολύτως 
αόρατα σε γυάλινες επιφάνειες και κάτω από διαφανή αντικείμενα. Αφαιρούνται 
από τις περισσότερες ομαλές επιφάνειες χωρίς να αφήνουν ίχνη.

πεΔiό εΦαΡμόΓHς
Κολλώδη αυτοκόλλητα διπλής όψης για γρήγορη και καθαρή στερέωση μικρών 
αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα ή έπιπλα. Ιδανικά 
επίσης για κολάζ, αυτοκόλλητα παραθύρου, γυάλινα ρεσό, ευχετήριες κάρτες, 
άλμπουμ φωτογραφιών κλπ. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ευαίσθητα υλικά ή επιφάνειες. 
Μην χρησιμοποιείτε σε πρόσφατα βαμμένες  περιοχές και ταπετσαρίες. 
Δοκιμάστε πρώτα ένα μικρό δείγμα.

ιΔiOτήτες
· Διάφανη.
· Γρήγορη και καθαρή στερέωση.
· Αόρατο στο γυαλί.
· Μπορεί να αφαιρεθεί από τις περισσότερες ομαλές επιφάνειες.

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

εΦαΡμόΓή
Χρήση: διαφανές φιλμ


