PRITT LEPIACA TYČINKA
METALICKÁ
MODRÁ A ORANŽOVÁ

Lepiaca tyčinka bez obsahu rozpúšťadiel
VLASTNOSTI
• Lepiaca tyčinka na vodnej báze pre čisté a presné lepenie
• Vhodná na kartón, papier, plsť korok, fotograﬁe a papierové nálepky
• Trvalo zafarbená lepiaca tyčinka s metalickým odleskom
modrej a oranžovej
• Jednoduchá aplikácia
• Bez rozpúšťadiel
• Bez obsahu kyselín
• 90% prírodné zložky (vrátane vody)
• Vyprateľná už pri 20°C
• CE zodpovedá EN 71
OBLASŤ POUŽITIA
Lepiaca tyčinka vhodná pre použitie doma, v škôlke, škole a kancelárii.
Ideálna pre rýchle, čisté a presné lepenie. Lepiaca tyčinka neobsahuje
rozpúšťadlá a je z 90% vyrobená z prírodných látok, vrátane vody, preto
je vhodná a bezpečná pre deti.
INŠTRUKCIE K POUŽITIU
Príprava podkladu: Nie je nutná. Všeobecne musí byť povrch čistý,
suchý, bez prachu a mastnoty.
Aplikácia: Naneste lepidlo dvakrát alebo trikrát na povrch a spojte
obe časti dokopy. Po použití uzatvorte viečko, aby nedošlo k vysychaniu lepidla. Korekcia lepených častí je možná v priebehu krátkej doby
po nanesení lepidla.
BALENIE
Tuba 10 g a 20 g
SKLADOVANIE
Uchovávajte tesne uzatvorené a skladujte na suchom a chladnom mieste.
Vyvarujte sa teplotám pod 5 °C a nad 50 °C.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostný list, ktorý
je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
pH:
Doba otvorenia*:
Doba schnutia*:
Farba:

polyglykozidový éter,
polysacharidy, mydlo a voda
10,0 – 10,2
až 210 sekúnd
40 – 60 sekúnd
Modrá a oranžová
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TECHNICKÝ LIST

UPOZORNENIE:
Tieto informácie vychádzajú z našej súčasnej úrovne poznatkov. Aj keď
sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoločnosť neručí za žiadne
konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosť užívateľa, aby sa sám presvedčil,
že za daných okolností nie je potrebné zaistiť dodatočné informácie, urobiť dodatočné opatrenia, či overiť uvedené informácie. Uvedením týchto
informácii strácajú skôr uvedené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
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