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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.

COLA UNIVERSAL SUPER FORTE E SUPER RÁPIDA
COLA UNIVERSAL SUPER STRONG & SAFE

39897 - UHU COLA UNIVERSAL SUPER STRONG & SAFE TUBO BLISTER 7 G PT / ES - 39665

Manchas/resíduos: Remova imediatamente as manchas de cola frescas com 

acetona. A cola seca só pode ser removida mecanicamente.

Conselho: Quanto mais fina for a camada de cola, mais rápida e resistente é a 

colagem final.

Pontos a ter em conta: Contém cianoacrilato. Cola a pele e as pálpebras em 

segundos. Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com 

bastante água e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele, a cola 

pode ser dissolvida molhando com água morna com sabão. Depois deve aplicar 

um creme para a pele. Mantenha longe do alcance das crianças.

TEMPO DE CURA*

Tempo de secagem/de cura: aprox. A colagem permanece posicionável 

entre 20 e 60 segundos, o que significa que os dedos não ficam colados 

imediatamente. Dependendo dos materiais, a UHU Cola Universal Super Strong 

& Safe produz uma colagem forte, fiável entre 20 segundos e alguns minutos.

Resistência final da colagem após cerca: aprox. Após 24 horas, a junta 

colada pode ser sujeita aos esforços normais.

* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e 

temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à temperatura: As juntas são resistentes à temperatura (-50 °C a 

+100 °C) por períodos curtos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto: incolor, transparente

Base química: Desenvolvida pela UHU – constituída em parte por cianoacrilato

Consistência: Gel

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

 Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Cola Universal Super Strong & Safe, a cola super forte e super rápida - sem 

colar os dedos imediatamente. A fórmula patenteada permanece ajustável 

por cerca de 20 segundos e é adequada para praticamente todos os materiais 

flexíveis, sólidos, porosos e não porosos. Suporta vibrações e choques, é flexível, 

transparente e inodora. Resistente à humidade e a temperaturas de -50 � a 

+100 �.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Universal - cola porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, 

vidro, cabedal, borracha, Styrofoam® (esferovite), papel, cartão e muito mais. 

Não adequada para roupa de cabedal, tecidos, Polietileno (PE) e Polipropileno 

(PP).

PROPRIEDADES

· super forte

· super rápida

· ajustável - sem colar os dedos de imediato

· fórmula patenteada

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: Os materiais a colar devem estar limpos, secos e 

sem pó nem gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

As superfícies a colar devem estar secas e sem pó nem gordura. Aplique uma 

camada fina a um dos lados. Comprima as peças uma contra a outra. A junta 

colada permanece ajustável por aprox. 20 segundos. As superfícies a colar em 

conjunto devem ser exatamente da mesma forma e dimensão. 


