Blu Tack
MASA KLEJĄCA WIELOKROTNEGO UŻYTKU
KARTA TECHNICZNA
ST4
KLUCZOWE KORZYŚCI
- Bezpieczna
- Wielokrotnego użycia
- Alternatywa do pinezek i taśmy klejącej
OPIS PRODUKTU
Blu Tack jest plastyczną masą klejącą wielokrotnego
użytku w formie prostokątnych pasm zabezpieczonych
arkuszami papieru.

ZASTOSOWANIE
Do mocowania: plakatów, kartek, rysunków dziecięcych,
map, dekoracji, notatek, ozdób do półek, zdjęć w
albumach, szablonów do malowania, w dekoracjach do
mocowania kwiatów i świeczek w kompozycjach
kwiatowych,
tworzenia
trójwymiarowych
„modeli”
artystycznych. Również do czyszczenia tkanin z meszków,
nitek i włosów. Posiada szerokie zastosowanie w domu,
biurze, szkole.
DANE TECHNICZNE
Baza

polimer syntetyczny

Forma

prostokątne paski

Kolor

niebieski/biały

Gęstość

1,8 kg/l

Zawartość substancji
stałych

100%

CZYSZCZENIE
Aby usunąć Blu Tack należy wytoczyć go ostrożnie spod
powierzchni. Może być wielokrotnie używany. Pozostające
kawałki mogą być usunięte przy pomocy pocierania i
walcowania pozostałości na powierzchni.
Właściwości klejące Blu Tack wzrastają wraz z czasem,
należy więc zachować szczególną ostrożność podczas
usuwania go po okresie kilku miesięcy. Na niektórych
powierzchniach może pozostawiać oleisty ślad, który
można usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Jej
działanie należy wcześniej przetestować w niewidocznym
miejscu, czy nie wchodzi w reakcję z powierzchnią.

UWAGI
Nie należy stosować na chłonnych, pokrytych sitodrukiem i
ręcznie zdobionych tapetach lub na porowatych cegłach.
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa i produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI
Co najmniej 60 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
pomiędzy +5 °C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
ART. NR

KOLOR

OPAKOWANIE

30813254

NIEBIESKI

45 g

Nieporowate powierzchnie takie jak: tapety powlekane
winylem, szkło, powierzchnie malowane, metal itp.

30590110

NIEBIESKI

85 g

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

30803836

BIAŁY

45 g

RODZAJE POWIERZCHNI

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

SPOSÓB UŻYCIA
Oderwać wymaganą ilość Blu Tack, modelować do
uzyskania plastyczności, zwinąć w kulkę. Umieścić
pomiędzy
mocowanymi
powierzchniami
i
mocno
przycisnąć.
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POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40

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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