65882 - BISON PATAFIX ENVELOP 80 STUKS NL/FR

PATAFIX
VERWIJDERBARE EN HERBRUIKBARE KLEEFPADS
VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
pads losmaken en kneden tot ze zacht zijn. Breng UHU Patafix
aan op het te monteren item. Zet het item vast door stevig
op het oppervlak te drukken waarop u het wilt vastmaken.
Hergebruiken: herhaal vanaf
Vlekken/resten: Resten Patafix kunnen worden verwijderd
door te deppen met een ander stukje Patafix. Op sommige
ondergronden kan Patafix een vettige vlek achterlaten; deze kan
o.a. met wasbenzine worden verwijderd. Voor gebruik altijd
uitproberen op een onopvallende plek.
Aandachtspunten: Buiten bereik van kinderen houden: Gevaar
voor verwarring met kauwgom.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof:

PRODUCTOMSCHRIJVING
BISON patafix - het slimme alternatief voor spelden, tape en
punaises! BISON patafix is een verwijderbare, herbruikbare
lijm voor een snelle en schone bevestiging van kleine
voorwerpen zoals foto's, postkaarten, tekeningen, posters ...
op diverse oppervlakken zoals muren, deuren of meubels.
1000'en toepassingen thuis, op school of op kantoor!
Dermatologisch getest. *BISON patafix behaalde het resultaat
"ZEER GOED" in dermatologische tests uitgevoerd door het
onafhankelijke instituut dermatest®.
TOEPASSINGSGEBIED
Zowel verwijderbaar als permanent hechten van kleine
voorwerpen op hout, cement, glas, metaal, kunststof en
porselein. Geschikt voor het bevestigen van posters, decoraties,
kleine elektronische apparaten, kabels en nog veel meer.
Niet geschikt voor delicate materialen of oppervlakken. Niet
gebruiken op recent geschilderde ruimtes en behang. Eerst
testen op klein proefstukje.

Polyisobuteen met anorganische
vulstof

Consistentie:

Kneadable putties

Flexibele:

Ja

Kleur:

Wit

Maximale
toepassingstemperatuur:

40 °C

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

Oplosmiddelvrij:

Ja

UV-bestendigheid:

Goed

Vochtbestendigheid:

Goed

VERPAKKINGSGROOTTES
80 Glue pads
OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

EIGENSCHAPPEN
· Verwijderbaar en herbruikbaar
· Snel en schoon kleven
· Kleeft duurzaam
· Dermatologisch getest
· Gefabriceerd in Duitsland
VOORBEREIDING
Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed schoon, droog,
stof-en vetvrij zijn.

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.
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