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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

200gr        02000  5204094020004 

 

 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 H ART είλαη ιεπθή πδαηνδηαιπηή θόιια γεληθήο ρξήζεο βάζεωο 

PVA. Όηαλ ζηεγλώζεη γίλεηαη δηαθαλήο. Δίλαη ηδαληθή γηα 

θαιιηηερληθέο εθαξκνγέο θαη θαηαζθεπέο. Πξνζθέξεη γξήγνξε θαη 

κόληκε ζπγθόιιεζε ζε πνιιά πιηθά. Σα πξνο ζπγθόιιεζε κέξε 

κπνξνύλ λα επαλαηνπνζεηεζνύλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Όηαλ ζηεγλώζεη δεκηνπξγεί έλα δηαθαλέο, ζθιεξό αιιά ειαζηηθό 

θηικ. Γελ αιινηώλεη ηα ρξώκαηα ηωλ θνιιεκέλωλ επηθαλεηώλ. 

Πξνζθέξεηαη ζε εύρξεζηε ζπζθεπαζία κπηκπεξό γηα ειεγρόκελε 

ξνή. Δίλαη ηδαληθή γηα παηδηά.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε 

 πγθόιιεζε πνιιώλ πιηθώλ 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο 

 Ιδαληθή γηα παηδηά 

 Καζαξίδεηαη από ηα ξνύρα 

 Γηαθαλήο όηαλ ζηεγλώζεη 

 Διαζηηθή 

 Δύθνιε εθαξκνγή 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

  Κνιιάεη ραξηί θαη ραξηόλη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ζε ύθαζκα, 
δέξκα, θειιό, απνμεξακέλα άλζε, ηζόρα θαη πνιιά άιια 
πιηθά γηα δηαθνζκήζεηο θαη θαηαζθεπέο όπωο άκκν, θνρύιηα, 
απνμεξακέλα ηξόθηκα θιπ.  

 Δίλαη ηδαληθή γηα ρξήζε ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν - λεπηαγωγείν, 
ρεηξνηερλίεο θαη θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο θιπ. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξαηωκέλε ζαλ εληζρπηηθό 
ρξώκαηνο. 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Βεβαηωζείηε όηη νη επηθάλεηεο πνπ ζα θνιιήζεηε είλαη ζηεγλέο 

θαη θαζαξέο από ζθόλε, ιίπε θιπ.  
2. Δθαξκόζηε ηελ θόιια θαηεπζείαλ από ην αθξνθύζην ζηε κηα 

κόλν επηθάλεηα θαη απιώζηε αλ επηζπκείηε (γηα κεγάιεο 
επηθάλεηεο) κε πηλέιν. 

3. Κνιιήζηε ηα κέξε όζν ε θόιια είλαη λωπή θαη εθαξκόζηε 
ειαθξηά πίεζε. 

4. Αθήζηε ηελ θόιια λα ζηεγλώζεη ηειείωο πξηλ επεμεξγαζηείηε ηηο 
θνιιεκέλεο επηθάλεηεο. 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίζηε ππνιείκκαηα θαη ιεθέδεο λωπήο θόιιαο κε ριηαξό λεξό.  

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

100-200gr/m
2
  

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: PVA 

Μνξθή: Παρύξξεπζηε πάζηα 

Υξώκα: Λεπθό – δηαθαλέο όηαλ ζηεγλώζεη  

Οζκή: Χαξαθηεξηζηηθή ηνπ PVA  

Ημώδεο: 10.000 ± 3.000 cΡs 

Δπθιεθηηθόηεο: Με εύθιεθην 

Γηαιπηόηεο: ε λεξό 

Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 30 ιεπηά 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: 24 ώξεο 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη  ζε δξνζεξό μεξό ρώξν κε ζεξκνθξαζία  +5
0
C - 

+25
0
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

2 ρξόληα ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
Μπηκπεξό 200gr  
 

 
 
 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
EUH208: Πεξηέρεη κίγκα ηωλ : 5-ριωξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-

όλε [EC no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [ECno. 

220-239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


