White Glue
KLEJ OGÓLNEGO STOSOWANIA
KARTA TECHNICZNA
STA4I
KLUCZOWE KORZYŚCI
- bezzapachowy
- łatwy w użyciu
- bezpieczny w stosowaniu
OPIS PRODUKTU
White Glu jest dyspersyjnym klejem na bazie octanu
winylu. Wygodny w użyciu dzięki plastikowej butelce z
aplikatorem.

ZASTOSOWANIE
White
Glu
jest
bezrozpuszczalnikowym
klejem
uniwersalnym przeznaczonym do prac artystycznych i
rzemiosła (do klejenia papieru i kartonu). Idealny do
mieszania z farbami proszkowymi w celu malowania
palcami oraz do przygotowania papier-mâché.

DANE TECHNICZNE
Baza

octan winylu

Konsystencja

płyn

Barwa

biały, po wyschnięciu
przezroczysty

Gęstość

1,06 +/- 0,02 kg/l

RODZAJE POWIERZCHNI
Do klejenia papieru i kartonu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu,
tłuszczu i luźnych elementów.

Strona 1 z 2

SPOSÓB UŻYCIA
Przytrzymać kolorową część dyszy i odkręcić. Delikatnie
ścisnąć butelkę i nałożyć klej na jedną lub obie
powierzchnie. W przypadku nieporowatych powierzchni
należy po nałożeniu odczekać do momentu, aż klej stanie
się lepki. Po zakończeniu aplikacji oczyścić dyszę, a
następnie zakręcić zamknąć zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara w celu zabezpieczenia przed
wyschnięciem.

CZYSZCZENIE
Nadmiar kleju usuwać przy pomocy wody.

UWAGI
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI
24 miesiące od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
pomiędzy +5 °C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
OPAKOWANIA
ART. NR

OPAKOWANIE

30803760

118 ml

POMOC TECHNICZNA

+48 61 663 88 86

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek
pomyłki
czy nieścisłości, które
są wynikiem
zmian
technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania
dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik
powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim
powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić
przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą
wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik.
Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru
wyczerpującego.
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