6311805 - Bison Glitterlijm Blister 6 x 10 ml NL/FR/DE/ES

Glitterlijm

Creatief glitterplezier voor tal van materialen
Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Draai het gekleurde dopje eraf. Druk zachtjes op de koker om de lijm toe te
passen. Na gebruik, het dopje er terug opdraaien. Afhankelijk van de toegepaste
hoeveelheid is Bison Glitterlijm oppervlakkig droog na ca. 30 minuten en
volledig droog na ca. 12 uur. Onderdompelen in water lost Bison Glitterlijm op;
dit betekent dat het niet bestand is tegen wassen.
Handige tip: De eerste keer dat u Bison Glitterlijm gebruikt, oefen eerst op een
stukje papier om voeling te krijgen met het gebruik van de nieuwe precisie
applicator.
Vlekken/resten: Zodra het droog is, kan de lijm weggewassen worden op 30°C
in de wasmachine of met de hand. Niet samen met andere items wassen, want
die kunnen glitterdeeltjes opnemen.
Technische specificaties
Uiterlijk: transparant, met gekleurde glitterdeeltjes
Basisgrondstof: polyvinylalcoholmengsel
Vastestofgehalte: ca. 20 %
Opslagcondities
Het product opbergen op een droge, koele en vorstvrije plek.
Productomschrijving
Bison Glitterlijm - het creatieve glitterplezier voor diverse materialen. Zo kunt
u foto’s, wenskaarten, inpakpapier, fotolijstjes en nog veel meer een extra
glinsterend effect geven. De extra zachte koker met precisie spuitmond geeft
een schoon resultaat, laat een precieze toepassing toe en is ideaal voor kleine
handen. Druipt niet en trekt geen draden. Bison Glitterlijm is oplosmiddelvrij,
met water afwasbaar en dermatologisch getest.

Verpakkingsgroottes
6 tubes à 10ml

Toepassingsgebied
Geschikt voor diverse materialen zoals papier, karton, hout enz. Niet geschikt
voor kunststoffen, sommige soorten gecoat papier of metaal.
Eigenschappen
· Voor diverse materialen
· Extra zachte koker
· Precisie spuitmond
Druipt niet en trekt geen draden
· Oplosmiddelvrij
· Dermatologisch getest
Voorbereiding
Persoonlijke bescherming: Bison Glitterlijm bevat kleine deeltjes die
ingeslikt kunnen worden en is daarom niet geschikt voor gebruik door kinderen
onder 3 jaar. Bison Glitterlijm niet aanbrengen op de huid; contact met de
ogen vermijden. Mocht het product in contact komen met de huid of ogen
onmiddellijk eraf wassen, ogen spoelen met water en een arts raadplegen
indien nodig.
Eisen oppervlakken: De te verlijmen delen moeten droog en vrij van stof en
vet.
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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

