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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados 
pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do 
nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

TransparenTe, elásTica, arredondada
sTicKs de cola para pisTola de cola 

44181 - UHU LOW MELT GLUE STICKS CREATIV’ BLISTER DE / FR / IT / PT / GB / ES / RUS - 44180

DIMEnSõES DA EMBALAGEM
UHU BASTÕES DE COLA CREATIV’ LOW MELT 60 g.

 

DESCRIçãO DO PRODUTO
Bastões de cola para amadores e para decorações.

CAMPOS DE APLICAçãO
Adequada para metal, madeira, vidro, cerâmica, cabedal, tecido, muitos 
plásticos, etc. Cola até materiais sensíveis ao calor, tais como poliestireno e 
PVC macio de forma rápida, limpa e duradoura. Ideal para trabalhos manuais, 
decorações e reparações. Não adequada para  Polipropileno (PP), Polietileno 
(PE) e P.T.F.E.

PROPRIEDADES
· Transparente e elástica
· Também adequada para usar em materiais sensíveis ao calor, tais como 
poliestireno, PVC macio, etc.
· Período de aquecimento curto (3-5 min.) – pronto a usar rapidamente
·  Forma arredondada
·  Sem solventes

APLICAçãO
Instruções de utilização:
Aplique a cola rapidamente e não com demasiada moderação. Comprima 
as duas peças uma contra a outra imediatamente. Aplique sempre a cola no 
material mais duro. Aplicação da cola: em superfícies flexíveis, aplique a cola em 
linhas espessas; em superfícies duras, pode aplicar a cola em linhas espessas ou 
em pontos. A cola pode ser usada para encher pequenos furos ou fendas. 
Manchas/resíduos: Os resíduos secos de cola só podem ser removidos 
mecanicamente.
Pontos a ter em conta: Não use a temperaturas inferiores a +5 ºC. Nunca 
remova os bastões de cola da pistola, isso pode danificar o mecanismo.


