BLU TACK ORIGINAL
FICHA TÉCNICA

PASTA ADESIVA REUTILIZÁVEL

DESCRIÇÃO

Pasta adesiva moldável e reutilizável, recomendada para a fixação de todo o tipo de objetos.
Muito útil na colocação de pósteres, fotos, adornos, letras, etc. Ideal para aplicações domésticas,
no escritório ou na escola.

VANTAGENS
•
•
•
•
•

Reutilizável.
Limpo.
Seguro e fácil de utilizar.
Versátil, multiúsos.
Substitui pioneses e fitas adesivas.

APLICAÇÕES
BLU TACK tem várias aplicações possíveis no escritório,
escola ou em casa, como por exemplo:
•
Fixação de pósteres, postais, desenhos, coroas de
flores, mapas, mensagens, etc.
•
Fixação de telefones e calculadoras nas mesas de
trabalho, objetos decorativos em estantes, fotos
em álbuns, parafusos em aparafusaforas, montagem de trabalhos de modelismo, etc.
•
Fixação de pinos de segurança, chaves, parafusos
e outros pequenos objetos, evitando a sua perda.
•
Fixação de velas e flores nos respetivos suportes,
preparação de arranjos florais, etc.
•
Limpeza de pelos e sujidade existente em tecidos,
máquinas de escrever, pistas de carros ou comboios (modelismo), etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies sobre as quais se vai aplicar o BLU
TACK devem estar limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas soltas. Retirar da embalagem a porção de BLU TACK desejada, amassando-a durante alguns instantes para a tornar
mais macia e aumentar a sua aderência. Com as
mãos, forme uma pequena bola e coloque-a entre as superfícies a fixar, pressionando-as fortemente.

Para remover:
Remover cuidadosamente o BLU TACK das superfícies onde foi aplicado. O BLU TACK recuperado
poderá ser reutilizado indefinidamente. Eventuais resíduos podem ser facilmente eliminados,
agarrando-os com a pasta adesiva previamente
removida. As propriedades adesivas do BLU TACK
aumentam com o passar do tempo. Aconselha-se o maior cuidado no momento de o remover,
no caso de já ter passado algum tempo desde a
sua aplicação. Sobre algumas superfícies, a remoção do BLU TACK pode deixar algumas manchas oleosas, que se podem remover com benzina ou solvente de limpeza a seco. Nestes casos,
é sempre recomendável um ensaio prévio, numa
zona não visível, para assegurar a compatibilidade entre o solvente e as superfícies.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios
de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.
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BLU TACK ORIGINAL

FICHA TÉCNICA
DADOS TÉCNICOS
Formato

Tablete retangular

Cor

Azul claro

Base

Borracha sintética

Teor de sólidos

100%

Densidade

1.8 aprox.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Mantém-se estável até 4 anos após a data de fabrico, na embalagem original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5oC e 25oC, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO
CÓDIGO

CONTEÚDO

CAIXA

EAN

30817110

Azul claro - Blister

12 unid.

5000399001003

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças
tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.
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